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Glasilo KŠTM Sevnica, maj 2019, letnik XVII, številka 144, www.kstm.si

Intervju
Ksenija Kozorog, dr. med., spec. pediatrije
Današnji ritem življenja je popolnoma drugačen,
kot je bil pred desetimi in več leti. Otroci so včasih
preživeli več časa na prostem, z igranjem na prostem,
zdaj so obremenjeni z zunajšolskimi dejavnostmi,
doma pa seveda z vso sodobno tehnologijo. Ne zdi
se mi v redu, da malčka, ki joče, potolažijo z risanko
na mobitelu ali tablici, da so redki starši, ki mu tiho
zapojejo, potolažijo s pravljico. Otrok ima pogosto že
v prvem razredu najmanj tri, če ne več, zunajšolskih
dejavnosti in vse to se prav gotovo pozna tudi pri
zdravju otrok, predvsem pa je v zadnjem času veliko
psihosomatskih bolezni, ki jih odpravljamo skupaj z
ustreznimi strokovnjaki.
Kaj priporočate staršem za boljše zdravje njihovih
otrok?
Predvsem to, da bi živeli počasneje, preudarneje, več
časa namenili sobivanju z otroki v naravi, predvsem
pa se več pogovarjali z njimi. Tudi z malimi, predvsem
pa s šolarji. Ti potrebujejo pogovor, ne le informacije z
interneta. Tako bi lahko marsikatero težavo prebrodili
lažje in hitreje.
Predvidevam, da ob natrpanem urniku težko
najdete čas zase. Kaj pa je tisto, kar vam napolni
baterije?
Ksenija Kozorog z direktorico ZD Sevnica Vladimiro Tomšič

Ksenija Kozorog, dr. med. spec.
pediatrije, je prejela priznanje
moja pediatrinja 2019 v sklopu
23. akcije Moj zdravnik, ki jo
organizira revija Viva.
Zelo sem počaščena, da se lahko pogovarjam z vami
in vam iskreno čestitam za prejeto priznanje. Kaj
vam pomeni?
Prejeti naziv mi pomeni priznanje za vse preteklo,
predvsem pa sedanje delo, ki ga že osmo leto
opravljam kot pediatrinja v Otroški šolski ambulanti
ZD Sevnica. Priznanje ni le izraz dobrega strokovnega
dela, ampak tudi dobrega timskega dela,
medsebojnega spoštovanja in zaupanja. Vsekakor
pa mi naziv nalaga tudi veliko odgovornost za delo
naprej, da bomo doseženo obdržali in še nadgradili.
Zakaj ste si izbrali ravno poklic pediatrinje?
Po končani gimnaziji v Celju sploh ni bilo dvoma,
kateri študij bom izbrala. Izhajam iz preproste
delavske družine, tako da ne gre za nadaljevanje
družinske tradicije. Čutila sem, da sem za ta poklic
rojena in poklicana ... in v tem prepričanju poteka
moja celotna poklicna pot, ki je bila, če se ozrem
nazaj, zelo razgibana.

Pravzaprav zdaj vsak dan v medijih poslušamo o
težavah, ki pestijo prav primarce, ne samo družinske
zdravnike, tudi pediatre, ginekologe ... Dušijo nas
administracija, pomanjkanje časa za pacienta,
preobremenjenost, tudi ZZZS s svojimi pravili in
normativi. Dnevno imeti stik s 60 in več pacienti je
res veliko. Za vsakega je treba poiskati lepo besedo,
pravo rešitev, pravilno odločitev. Velikokrat se po
koncu delovnega dne vprašam, ali je bilo vse, kot
mora biti. Res je, da skoraj vsak dan delček službe
odnesem domov, da pogosto razmišljam o kakšnem
primeru, a s tem živim skoraj že vse svoje poklicno
življenje, zato mi je to povsem naravno. Verjetno
zato, ker to jemljem kot nekakšno poslanstvo in tako
pač mora biti.
Ob današnjem ritmu življenja ljudje pogosto
pozabimo nase. Se to kaže tudi na zdravju otrok? Bi
lahko rekli, da je zdravje otrok boljše kot pred leti
ali ne? Kaj je tisto najpogostejše, zaradi česar vas
otroci obiščejo?

Čeprav živim v Celju, ne morem brez narave.
Uživam v dotiku z zemljo na svojem miniaturnem
vrtičku v Vrhovem, na katerem rastejo predvsem
rože in zelišča. Tam si naberem novih moči in se
razbremenim od vsega dela. Uživam v druženju
s štiriletno navihano vnukinjo, sem pa tudi velika
ljubiteljica knjig, s takšno in drugačno vsebino.
Delo zdravnika velja za enega težjih in zahtevnejših
poklicev, kar verjetno spoznaš šele, ko ga začneš
dejansko tudi opravljati. Bi se še enkrat odločili
zanj?
Če še tako odgovorno in težko delo opravljaš z
ljubeznijo in odgovornostjo in te ob tem izpopolnjuje,
pomeni, da je bila izbira poklica najboljša. In
absolutno bi se kadarkoli odločila enako.

S Ksenijo Kozorog, dr. med., spec. pediatrije,
se je pogovarjala Mojca Švigelj.

Kdaj in kje ste začeli svojo poslovno pot in kaj vas je
pripeljalo v Sevnico?
Po opravljenem študiju sem kot štipendistka začela
pripravništvo v celjski bolnišnici. Najprej sem delala
kot zdravnica na celjski anesteziologiji, nato me je
pot vodila v Šolski dispanzer Velenje. Opravila sem
specializacijo iz pediatrije in kar nekaj let delala na
otroškem oddelku celjske bolnišnice. Vmes še malo v
porodnišnici, v kateri še zdaj opravljam dežurstva. Ves
čas pa se je povezovalo delo primarne in sekundarne
ravni, saj sem deset let dodatno delala v ZP Šmartno
ob Paki. Res razgibana pot, a niti za trenutek mi ni
žal, saj sem si povsod pridobila dodatno strokovno
znanje in delala z odličnimi sodelavci. V Sevnico so
me pripeljali niz naključij, želja po bližini domačega
kraja, novi izziv za delo v ambulanti, v kateri bi lahko
uporabila veliko svojega znanja. Izhajam iz bližine
Sevnice, vožnja do Celja, kjer sem doma, mi ni ovira.
Prav gotovo se pri svojem delu srečujete z
najrazličnejšimi težavami. Bi katere še posebej
izpostavili?
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Ksenija Kozorog s hčerjo NinNo, specialistko nevrologije in sinom Blažem, dipl. zdravstvenikom

Iz grajske skrinje
B es e d e u r e d n i c e

Ko lo fo n

Vsako leto znova me očarajo spremembe, ki
nam jih prinašajo letni časi.
Maj je mesec ljubezni, prebujanja in brstenja.
Ob tem pa mesec, ki je poln energije, gibanja,
rasti in ustvarjanja. Tudi ljudje smo še vedno vsaj
malo del naravnega toka. Če se začnejo po drevju
na pomlad pretakati sokovi, se verjetno nekaj
dogaja tudi v nas. Nekako oživimo, začutimo
energijo za snovanja novih idej in uresničevanje
drobnih osebnih ciljev, kot tudi še bolj intenzivno
delo pri službenih projektih.

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

V naši bližnji okolici poteka nešteto prireditev,
pohodov, dogodkov, pri katerih lahko sodelujemo
ali se jih samo udeležimo in s tem podpremo
prizadevanja posameznikov in organizacij za bolj
polno in kakovostno preživljanje časa. Ob tem pa
ne smemo dovoliti, da nas tok vsega ne oddalji
od nas samih in ljudi, ki nam pomenijo veliko in
morda potrebujejo kanček več naše pozornosti.
Ljubezen do sebe pa nas uči, da je izbira ljudi v
naši bližini naša odgovornost. Torej, želim vam
pravo mero vključevanja v aktivnosti, ob tem pa
skrb zase in ljudi okoli nas.

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

Alenka Kozorog, glavna urednica

Ne prezrite
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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 2019, 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.

Krajevna
skupnost

V A B I M O
VAS

TRŽIŠÈE

na slovesno obeležitev

1 5 0.
O B L E T N I C E

S

KRAJANI TRŽIŠÈA PRAZNUJEMO

150 LET ŠOLSTVA
Naslov razstave:

POGLED V ŠOLSKE KLOPI
Proslava
ob krajevnem prazniku bo

23. maja 2019, ob 19. uri
v telovadnici OŠ Tržišèe.
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1 8 6 9 - 2 0 1 9
Slavnostni govornik bo predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.
Podeljena bodo priznanja
Krajevne skupnosti Sevnica.
Kulturni program bosta z izbrano
glasbo obogatila Slovenski oktet in
Godba Sevnica.
Lik glavnega organizatorja tabora
Alojzija Lenčka bo upodobil
Oskar Zoran Zelič.

Vljudno vabljeni v Športni dom
Sevnica na častni dogodek,
ki bo 10. maja ob 20. uri.
Organizatorji dogodka:
Občina Sevnica, Krajevna skupnost Sevnica,
KŠTM Sevnica

info.: 041 910 335 (Janez)
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Občinske strani
Sobivam,
sodelujem, soodločam
POVABILO
K OBLIKOVANJU PRORAČUNA
OBČINE SEVNICA ZA LETO 2020

5. redna seja
občinskega sveta

Temeljni finančni dokument delovanja lokalne
skupnosti je občinski proračun, ki usklajuje potrebe
in izzive aktualnega časa. Odlok o proračunu Občine
Sevnica se za vsako prihodnje leto odgovorno in
premišljeno pripravlja v drugi polovici tekočega leta,
na temeljih znanih potreb in zakonskih nalog ter po
analizi predlogov in pobud ter temeljitem pregledu,
ki ga opravijo občinski svet, vsa delovna telesa
občinskega sveta, krajevnih skupnosti ter drugih
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.

maj 2019

Sevnico je aprila obiskal minister za javno upravo Rudi
Medved. Delovni obisk v občinski stavbi je zajemal
srečanje z načelnicama upravne enote Sevnica in
Krško, Mojco Dolar in mag. Lidijo Božič, ter vodjo
Oddelka za občo upravo na upravni enoti Brežice
Alison Teodorovič. Predstavnice upravnih enot so
pozdravile odločitev ministra o tovrstnih delovnih
srečanjih, namenjenih skupnemu iskanju rešitev za
izboljšanje razmer delovanja upravnih enot. Srečanja
pa so namenjena tudi izmenjavi dobrih praks.

Ker želimo do oblikovanja končnega predloga
proračuna za leto 2020 pridobiti še neposredne
pobude občank in občanov, bi v proračun uvedli
vzvod participativnega proračuna. Gre za sistem
razporejanja dela proračunskega denarja na način,
da o deležu porabe sredstev javnega denarja
soodločate s svojimi predlogi, ki bodo po vašem
mnenju pomemben kamenček v mozaiku ustvarjanja
prijetnega bivanja v domačem kraju in občini.

Na sevniškem gradu je konec marca potekala 5.
redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. V
uvodnem delu seje se je svet seznanil s poročilom
o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za
leto 2018, predstavil pa ga je direktor agencije
Martin Bratanič. Alojz Guček je kot novoimenovani
predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica,
najvišjega organa nadzora javne porabe, člane sveta Kot v vseh drugih občinah tudi finančno poslovanje
seznanil z letnim programom dela.
Občine Sevnica temelji na predpostavki stabilnosti
državnih virov v obliki odstopljenih državnih virov,
Letno poročilo za preteklo leto je predstavil direktor katerih kvota je zakonsko opredeljena. Poleg
Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč in zagotavljanja standarda izvajanja javnih nalog
v predstavitvi zajel vsa področja delovanja podjetja: in služb s področij otroškega varstva in šolstva,
preskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje socialnega varstva, vzdrževanja javne cestne in
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanje komunalne infrastrukture in tudi gospodarjenja z
z odpadki, pogrebno in pokopališko dejavnost, občinskim premoženjem, je cilj lokalne skupnosti
vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin, izvajanje investicijskega cikla v obliki naložb.
navedenim se je pridružilo tudi področje javne Nekatere so vezane na letni način financiranja, spet
razsvetljave. Del aktivnosti podjetja je bil v letu druge, obsežnejše, zahtevajo večletno načrtovanje,
2018 namenjen tudi tržni dejavnosti, ki predstavlja usklajevanje, vodenje in izvajanje. Participativni
podporo obveznim službam. Občinski svet je s del pa bo obsegal manjše ureditve, ki so prav tako
soglasno sprejetim sklepom potrdil, da je Komunala, pomembne za življenje in delo.
d. o. o., Sevnica izpolnila vse poslovne cilje, podali so
tudi nekaj usmeritev za nadaljnje delo.
Participativni del proračuna je kvota občinskega
proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem
V drugi obravnavi so člani sveta sprejeli predlog območju občine Sevnica enakomerno in skladno
Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini z razmerji števila prebivalcev v posamezni
Sevnica kot posledice uskladitve z novim Zakonom krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. Sredstva iz
o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Odlok sledi participativne kvote so razdeljena med posamezna
zakonskim določilom in je zasnovan tako, da je nosilec območja sevniške občine, temeljna enota pa je
opravljanja javne službe Komunala, d. o. o., Sevnica. krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi na
Zakon prinaša novo razdelitev nalog na tem področju participirane pobude, bo 120.000 evrov.
in vnaša novo obvezno gospodarsko javno službo, to
je 24-urno dežurno službo, pogrebno dejavnost pa Podrobno pojasnilo o načinu razporejanja dela
opredeljuje kot tržno dejavnost. Predlog je usklajen z proračunskega denarja ter načinu sodelovanja in
zakonodajo, hkrati pa je pripravljen v luči spoštovanja podaje predlogov bo 1. maja 2019 objavljeno na
želja svojcev pri pogrebnih slovesnostih in čim bolj spletni strani Občine Sevnica na naslovu
poskuša upoštevati lokalno značilne načine izvajanja www.obcina-sevnica.si/sodelujem.
te službe. Priprava odloka je bila pripravljena v luči
sodelovanja bodočega izvajalca službe in krajevnih Obrazec bo dostopen na spletni strani Občine Sevnica
skupnosti, vaških odborov oziroma dosedanjih in bo mogoče vanj vpisati predloge oz. ga izpolniti,
izvajalcev storitev.
prevzamete pa ga lahko tudi v sprejemni pisarni
Občine Sevnica. V elektronski obliki ga lahko oddate
Med drugimi točkami dnevnega reda je bil sprejet na naslov sodelujem@obcina-sevnica.si, fizično pa
predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske ga lahko pošljete na naslov Občina Sevnica, Glavni trg
preveritve in določitve takse za obravnavanje 19 a, 8290 Sevnica.
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe.
Z namenom olajšanja postopka je bilo sprejetih Rok za podajo pobud je od 1. do 31. maja 2019.
nekaj sprememb pravilnika o subvencioniranju
komunalnega prispevka mladim družinam in mladim Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej
investitorjem.
uredila občinska uprava ter preverila utemeljenost,
zakonitost in izpolnjevanje pogojev za izvedbo v
Člani sveta so se seznanili z imenovanjem člana letu 2020. Odločitev o umestitvi pobud v proračun
občinskega sveta Janeza Kukca za podžupana bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov
Občine Sevnica. Podali so pozitivno mnenje o obeh občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne
kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, in sicer družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen.
Tanji Sorčan iz Boštanja s prednostjo pri imenovanju
in Branku Ambrožiču iz Šmarjeških Toplic.
Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim
proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski
6. redna seja je bila 24. aprila, poročilo pa bo zaradi pošti na e-naslov vlasta.marn@obcina-sevnica.si.
že zaključene redakcije objavljeno v naslednji številki
Grajskih novic.
Vljudno vabljeni k sodelovanju.
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Obiskal nas je
minister Rudi Medved

Minister je poudaril, da so tovrstna srečanja nujna,
saj spodbujajo konstruktivni dialog in reševanje
konkretnih zadev, pohvalil pa je tudi delovanje
posavskih upravnih enot. Srečal se je tudi z županom
Srečkom Ocvirkom, na tem srečanju pa je bilo
izpostavljeno dobro in aktivno sodelovanje občine
z vlado in ministrstvi, tudi z ministrstvom za javno
upravo. Pogovarjala sta se o več področjih, med njimi
o izvajanju upravnih postopkov, aktivnostih starega
mestnega jedra z upravnim delom in storitvami,
možnostih vzpostavitve fizične točke Vem, po
novem SPOT, ter sodelovanju na področju odprave
administrativnih ovir pri razvoju nekaterih projektov.

Obisk iz občine Cernik
Na gradu Sevnica je bila na začetku aprila v sklopu
kulturnih večerov sevniškega vsestranskega
kulturnega ustvarjalca Rudija Stoparja odprta
razstava slavonskega umetnika Karla Kolundžića.

Pred tem so se gosti iz občine Cernik, med njimi je
bil tudi načelnik Vitomir Žakić, srečali z županom
Srečkom Ocvirkom in direktorjem občinske uprave
Zvonetom Košmerlom ter prisluhnili predstavitvi
sevniškega območja. Obiskali so tudi Lisco,
priljubljeno turistično-rekreacijsko točko.

www.obcina-sevnica.si

Občinske strani
Srečanje z
Društvom U3 Sevnica

Prometne posodobitve
v Sevnici
Območje parkirišča pri Železniški postaji Sevnica in
Kvedrova cesta na odseku med sedanjo avtobusno
in železniško postajo sta prometno in tehnično
neurejena, zato je Občina Sevnica pristopila k
pridobivanju zemljišč ter k pripravi potrebne
projektne in investicijske dokumentacije za ureditev
parkirišča, pločnika z javno razsvetljavo in novega
avtobusnega postajališča. Predvidene posodobitve
izhajajo iz usmeritev Celostne prometne strategije
Občine Sevnica, sprejete v letu 2017.

Nova jedilnica na Lisci

Lisca v veselje številnih obiskovalcev po začrtani
in usmerjeni poti izboljšuje celovito ponudbo.
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Najnovejša pridobitev Tončkovega doma je celovito
Sevnica je na eno izmed študijskih predavanj tudi prenovljena glavna jedilnica z rekonstrukcijo tal,
letos aprila povabilo župana Srečka Ocvirka. Po sten in stropa, nove so elektro- in strojne instalacije.
uvodnemu pozdravu ženskega pevskega zbora
Utrinek in nagovoru predsednika Saše Jejčiča je
župan članicam in članom podrobno predstavil delo
občine na številnih področjih, med njimi prostorsko
načrtovanje, cestne, komunalne in druge okoljske
ureditve, urejanje javnih stavb, skrb za vzgojo in
izobraževanje ter vsa druga družbena področja.

Največja osvežitev prostora je nova oprema z mizami,
stoli in stenskimi oblogami, jedilnico lepša novi
kamin. Namenu pa je bila s priložnostnim dogodkom
slovesno predana na začetku aprila, ob prepevanju
Planinske pevske skupine Encijan Planinskega
društva Lisca Sevnica.

V sklopu investicije je predvidena ureditev parkirišča
pri železniški postaji s hortikulturnimi ureditvami
po prejetih kulturno-varstvenih pogojih ter s štirimi
polnilnimi mesti za električna vozila, skladno s
pogoji razpisa. Po pogojih razpisa, ki spodbuja V drugem delu je odgovoril na različna aktualna
ukrepe trajnostne mobilnosti, torej uporabe javnega vprašanja, povezana z delom občine.
potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja, bo na
Sevniški park ob Savi lepša novozasajeni lipov
tem parkirišču, ki bo pridobilo status P + R (Parkiraj
drevored, ki je plod sistematičnega dela v sklopu
in se odpelji), po gradbeni preureditvi uveden
urejanja javnih površin. Zasaditev je pomembna z
tudi spremenjen režim parkiranja. Parkiranje bo
več vidikov, tudi glede prizadevanja, da se domača
tam dovoljeno uporabnikom javnega potniškega
krajina bogati in zasaja z avtohtonimi medovitimi
prometa.
rastlinami. K temu s svojimi aktivnostmi stremi tudi
Čebelarska zveza Slovenije.
Na območju manjšega parkirišča med skladišči
tovornega prometa in zelenico bo zgrajeno avtobusno V sklopu implementacije Resolucije nacionalnega
postajališče, ki bo omogočalo lažje povezovanje ter programa za duševno zdravje je bil v Zdravstvenem
prestopanje z vlaka na avtobus in obratno. Investicija domu Sevnica na začetku marca ustanovljen Center
zajema tudi celovito obnovo pločnika med sedanjo za duševno zdravje odraslih Posavje, namenjen
avtobusno in železniško postajo z ureditvijo javne pa je prebivalcem občin Brežice, Kostanjevica na
razsvetljave območja ter preureditvijo sedanje Krki, Krško, Sevnica in Radeče. Delovanje centra
avtobusne postaje v parkirišča za osebne avtomobile. poteka po standardih, ki vključujejo klinične poti
V investicijski sklop spadajo tudi vse potrebne zaščite in protokole sodelovanja, pripravljene z namenom
čim lažje dostopnosti storitev za duševno zdravje in
in preureditve komunalnih vodov.
učinkovitega sodelovanja med službami v lokalnih
Gre za dve investiciji oziroma dva projekta v skupni okoljih v korist uporabnikov.
vrednosti 475.000 evrov. Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega Skupno srečanje s predstavitvijo delovanja centra
sklada. Projekt »Ureditev LZ na odseku Kvedrove in interdisciplinarnega tima je potekalo aprila
ceste–parkirišče pri Ž .P.« je sofinanciran v višini v Zdravstvenem domu Sevnica. S tem so hkrati Sprehod po sevniškem parku tako ni samo lep in
136.480 evrov, projekt »Ureditev Kvedrove ceste počastili svetovni dan zdravja. Dogodka se je udeležil vizualno prijeten, temveč tudi v prijaznem sožitju z
naravo.
pri Ž. P. Sevnica« pa je sofinanciran v višini 88.250 tudi župan Srečko Ocvirk s sodelavci.
evrov. Preostali delež bo iz proračuna zagotovila
Občina Sevnica. Vodilni izvajalec del je Kostak, d.d.,
iz Krškega.

Park ob Savi
krasi lipov drevored

S precejšnjimi prometnimi posegi bo na tem
območju oviran in spremenjen prometni režim, zato
vse uporabnike prosimo za pozornost in strpnost
ter dosledno upoštevanje spremenjenih prometnih
ureditev med izvajanjem del s predvidenim
zaključkom še v tem letu.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Povabilo na delavnico

Poteka priprava konservatorskega načrta za
prenovo starega mestnega jedra Sevnice.
Delavnica, namenjena sodelovanju in vključevanju
javnosti na temo revitalizacije starega mestnega
jedra v sklopu izdelave konservatorskega načrta
za prenovo starega mestnega jedra Sevnice, bo v

torek, 7. maja 2019, ob 17. uri
v Kulturni dvorani Sevnica.
Vabljeni.

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Predstavili delovanje
Centra za duševno
zdravje odraslih Posavje

BREZPLAČNI NASVETI O UČINKOVITI
RABI IN OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE
Obiščite nas v svetovalni pisarni

SEVNICA
na naslovu

Naselje heroja Maroka 17
Uradne ure

Ob sredah od 16. do 18. ure
Naročanje po telefonu vsak delovni dan

Roman Perčič,Občina Sevnica, 07 8161221
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100 kolesarjev na
5. Blagoslovu kolesarjev
na Šmarčni
Veliko število kolesark in kolesarjev iz Posavja,
Dolenjske, Zasavja ter krajani Šmarčne in Kompolja
je kljub neprijaznemu vremenu odprlo kolesarsko
sezono na tradicionalen način z blagoslovom. Tega
že peto leto zapored prirejamo KD Sevnica in krajani
Šmarčne.

Obred je kot vedno opravil gospod Fonzi Žibert
iz župnije Boštanj, kamor spada cerkev sv. Marije
Pomočnice ob kolesarski poti na Šmarčni. Z namenom
ozaveščanja o varnosti, strpnosti in veri v vse dobro
tudi v prometu je potekala krajša molitev. Članica KD
Sevnica Ivana Traven pripravi spominske butarice, saj
je blagoslov vedno na cvetno nedeljo. Kolesarjem
razdelimo nalepke za kolo, po obredu pa krajanke in
krajani Šmarčne povabijo še na pogostitev v bližnji
gasilski dom.

Blagoslov je vodil gospod Jože Vogrin, naddekan
in arhidiakon iz Slovenskih Konjic, še pred tem pa
sta zbrane s toplimi in spodbudnimi besedami
nagovorila Ljudmila Novak, poslanka v Državnem
zboru RS, in Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze
Slovenije. Ogreli so nas razvedrilni toni Jakoba Štigla
z Razborja, lanskega absolutnega zmagovalca na
2. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za
veliko Avsenikovo nagrado, in članov ansambla Plus,
predvsem pa neusahljivi viri dobre volje, ki jo je s
seboj prineslo približno 200 obiskovalcev.

Pomanjkanje se kaže tudi v bolnišnicah in drugih
zdravstvenih ustanovah, v katerih zdravniki in
medicinske sestre zaradi pomanjkanja zalog in
razpadajoče infrastrukture delajo v obupnih
razmerah. Te se zaradi rednih, več dni trajajajočih
izpadov elektrike v zadnjem času še dodatno
poslabšujejo. To povroči, da je dostop do javnih
ustanov in storitev zelo omejen, posledica pa je tudi
zmanjšan pretok pitne vode in plina, čeprav je država
založena z nafto.

Zaradi neverjetne podpore župnije Boštanj in njene
skupnosti je skupini uspelo zbrati 120 kilogramov
zdravil, medicinske zaloge, nepokvarljivih živil, hrane
za dojenčke, plenic in higijenskih izdelkov. Posebna
zahvala gre tudi Zdravstvenemu domu Sevnica
in Lekarni pod svetim Rokom, ki sta z izjemnimi
donacijami izkazala svojo solidarnost.
V maju PND Venezueli pripravlja novi dogodek, s
katerim želijo zbrati donacije, ki jim bodo omogočile,
da v Venezuelo pošljejo še preostanek zbrane zaloge,
Breda Vidmar Mandič saj so stroški poštnine zelo visoki. Poleg tega bodo
ponovno zbirali tudi zdravila in medicinske zaloge, ki
jih venezuelske bolnišnice nujno potrebujejo. Vsaka
pomoč je dobrodošla in vsaka donacija šteje, zato vas
vabimo, da se nam pridružite v dobrem namenu.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam prišli prijazno naproti
s svojo pomočjo, predvsem pa Zdravku Mastnaku,
Stanetu Možiču, KS Jurklošter in Loka, GD Jurklošter
in Loka, Aktivu kmečkih žena Razbor in Društvu
zeliščarjev iz Loke.
Sicer pa pesnik Tone Pavček pravi takole: »Vsak človek
je sam svoj kmet, svoj gospodar in sam svoja vlada,
če je sreče prijazen zet in če svoj posel obvlada.«

Pomoč na dlani Venezueli

Letošnja zanimivost je bila celotna paleta koles z
motorjem, ampak ne tistih sodobnih električnih,
temveč njihovih prednikov, tako imenovanih
ponyexspresov. Imenitno obnovo naše tehnične
dediščine si je zamislila skupina Šmarčanov in jo
prvič pokazala. Varno vožnjo, rekreacijo ali le pot do
trgovine do prihodnjega blagoslova, 5. aprila 2020,
na cvetno nedeljo.
Vir: Kolesarsko društvo Sevnica

Blagoslov traktorjev
in delovnih strojev
na Polju pod Lisco
Zaselek s štirimi domačijami na obronkih Lisce ima
za hribovsko naselje kar malo nenavadno ime –
Polje, razloži pa ga lahko že bežen pogled naokoli.
Srednjeveškega gradu, ki je bil nekoč v neposredni
bližini in so mu pripadali okoliški travniki in njive, že
davno ni več, a ohranilo se je ime in ohranile so se
štiri kmetije, ki vse od tistih časov prehajajo iz roda v
rod. Z njimi pa vzponi in padci, upi in sanje slehernega
slovenskega kmečkega človeka. Te seveda pripadajo
prihodnosti … kot letina … kot načrti …
Vse skupaj smo v nedeljo, 7. aprila, združili v prošnje
sv. Izidorju ter mu v varstvo izročili traktoriste in vse,
ki se v skrbi za lepši jutri sklanjajo nad domačo zemljo.
Na Polju pod Lisco smo namreč na pobudo župnika
Janeza Furmana prvič organizirali slovesen blagoslov
traktorjev in traktoristov. Približno 80 traktorjev oz.
traktoristov iz bližnje okolice (predvsem Razborja,
Jurkloštra in Loke) je brnelo v deževnem, a zato nič
manj veličastnem popoldnevu.
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Pomoč na dlani Venezueli (PND Venezueli) je projekt, Več informacij o projektu lahko najdete na
ki ga ob pomoči župnije Boštanj in boštanjske e-naslovu pndvenezueli@gmail.com, Facebooku
lokalne skupnosti organizira skupina slovenskih @PNDVenezueli in Instagramu @VenezuelaPND.
in venezuelskih prostovoljcev. S projektom želijo
Annie Millan Gračner in Nina Krohne
širiti informacije o humanitarni krizi v Venezueli
in pomagati pri njenem odpravljanju z zbiranjem
donacij, ki jih bodo posredovali venezuelskim
bolnišnicam.
Med tistimi, ki najbolj trpijo, so novorojenčki, otroci,
ženske in starejši, ki so zaradi pomanjkanja osnovnih
potrebščin in dnevnih obrokov zelo podhranjeni.
Vzrok je hiperinflacija, zaradi katere cena osnovnih
potrebščin iz dneva v dan skače v nebo.

www.mojaobcina.si/
sevnica

Po občini

OZVVS SEVNICA

Srečanje enot Ozara ob
svetovnem dnevu zdravja
Prvi petek v aprilu, natančneje 5. aprila, je bila
sevniška enota društva Ozara gostiteljica sosednjih
enot. Pridružili so se nam iz enot Novo mesto,
Trebnje, Brežice, Krško, Zasavje in Celje. Kljub
deževnemu vremenu se je takoj vzpostavilo prijetno
vzdušje. Zbrali smo se na železniški postaji v Sevnici,
od koder nas je na sevniški grad brezplačno odpeljal
Novak bus. Sledil je ogled gradu. Naš dogodek je
odlično popestrila folklorna skupina Spomin in se
nam predstavila s starim ljudskim petjem in plesom.
Pozneje smo se vrnili na enoto Ozara v Sevnico na
pogostitev, glasbo in ples. Pri organizaciji dogodka
so nam zelo pomagali naši prostovoljci. Slaščičarna
Julija nam je podarila sladke dobrote, s katerimi smo
razveselili naše udeležence.

ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

Obmoèno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica vabi na:

v soboto, 4.5.2019, ob 9. uri, na 7. veteranski pohod
po poteh tajnih skladišè orožja na Malkovec od pletenke v Tržišèu.
v soboto, 18.5.2019, ob 9. uri, na 19. športno sreèanje
veteranov Posavja v Boštanju pri dvorani TVD Partizan
v petek, 24.5.2019, na 3 dnevno ekskurzijo v Bosno
(Mostar, Konjic, Sarajevo, Trebeviæ, piramide Visoko).
Prijave in informacije dobite ob ponedeljkih med 10. in 12. uro v pisarni OZVVS Sevnica
Naroèena objava
oz. na tel. 041 382 540, Ivan Cajner.

Na Studencu spet zadišalo
v kuhinji AKŽ Studenec
Ni treba posebej poudarjati, da je bil glavni namen
dogodka druženje. Kako malo potrebuje človek, da
se razvedri in si popestri vsakdanjik. Razšli smo se s
prijetnimi spomini in obljubo, da se čez leto dni spet
srečamo.
Darinka Kozole, Ozara Sevnica

www.sevnica.zvvs.si

V soboto, 13. aprila, smo se članice Aktiva žena
Studenec spet zbrale na delavnici, tokrat z naslovom
Peka potic. Lotile smo se peke potratne, sestavljene in
orehove potice. Delavnico je vodila naša dolgoletna
članica, sicer mojstrica peke potic, Anica Kokove.
Tiste, ki že pečemo potico, in tiste, ki jo še bodo, smo
zvedavo opazovale in spremljale potek. Dobile smo
veliko koristnih nasvetov.

Srečanje krajanov
Zgornjih Vodal
Na petkovo sončno popoldne smo se vsi krajani
Zgornjih Vodal zbrali v centru vasi in pripravili piknik,
na njem pa nazdravili na vse dosedanje dosežke in
spremembe v vasi.

Nadaljevanje
uličnega dela v Sevnici
S toplim spomladanskim soncem smo na Družinskem
inštitutu Zaupanje začeli izvajati aktivnosti za otroke
in mladostnike na prostem. Gre za ulično delo, ki je
del regionalnega projekta Rast(išče) sreče. Projekt
omogočajo Republika Slovenija, Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Občina Sevnica
in generalni pokrovitelj DI Zaupanje, Hess, d. o. o.

Sezono uličnega dela smo začeli v torek, 16. aprila, na
košarkarskem igrišču v Naselju heroja Maroka. Tokrat
je bilo nekoliko bolj senzacionalno, saj se nam je na
igrišču pridružil tudi kombi, ki smo ga v duhu projekta
poimenovali Osrečevalnik oziroma kratko Srečko. V
kombiju so poleg prostora za druženje tudi številni
športni pripomočki, igralni pripomočki in zvočniki, s
katerimi smo si popestrili sončno popoldne. Kombi
predstavlja nekakšen mladinski dom na kolesih,
ki kroži po celotnem Posavju. V Sevnici bo enkrat
mesečno, vendar bomo na Družinskem inštititu
Zaupanje ulično delo izvajali tudi brez njega. V
Naselju heroja Maroka se bomo družili vsak torek od
17. ure. V poletnih mesecih bomo obiskali tudi kraje
zunaj mestnega jedra.
Ekipa DI Zaupanje šteje že precej lokalnih in
internacionalnih prostovoljcev, ki pomagajo skrbeti
za pestre in zabavne popoldneve. Kljub temu pa v
svoje kroge vabimo nove ljudi in nove ideje. Če radi
preživljate svoj čas na prostem ali ste radi v družbi
otrok in mladostnikov, prisrčno vabljeni, da se nam
pridružite. Kontaktirate nas lahko na telefonsko
številko 041 772 245 ali e-naslov ris.sevnica@
gmail.com. Našo zgodbo lahko spremljate tudi na
Facebooku, in sicer na profilih Družinski inštitut
Zaupanje in RastIŠČE Sreče.
Nina Krohne, Družinski inštitut Zaupanje

Gre za majhno vasico, ki jo z jugovzhodne strani
zaobjema pobočje med Telčami in Malkovcem, na
zahodu pa nas cesta popelje v 5 kilometrov oddaljeno
Tržišče. Vas leži na nadmorski višini 495 m in šteje le
nekaj hišnih številk.
Kljub svoji majhnosti smo bili vaščani v nekaj
desetletjih deležni številnih novih pridobitev, s
katerimi se je izboljšala naša kakovost bivanja. Zelo
smo veseli, da so pripravljeni našim potrebam in
željam prisluhniti na Občini Sevnica in Krajevni
skupnosti Tržišče ter da so pri izvedbi posameznih
Seveda smo upoštevale tudi standarde, ki so določeni projektov pripravljeni sodelovati tudi nekateri
za peko slovenske orehove potice. Uporabile smo gospodarstveniki, skupine in posamezniki.
tradicionalni recept za testo in nadev. Prav tako smo
jo spekle v posebnem pekaču, tako imenovanem
potičniku, ki ima obodno steno narebreno z navpično
stoječimi rebri, ravnim dnom, v sredini pa prirezani
stožec.

Delavnica se je s pečenjem obeh potic končala,
vrhunec pa je bila pokušina naslednji dan na cvetno
nedeljo. Tako smo dan začele kar se da najlepše,
ob sproščenem klepetu ob jutranji kavici in dobri
slovenski potici, ki so jo pripravile pridne roke naših
članic. Pogovarjale pa smo se predvsem o tem, kako
so potice videti in kakšen je njihov okus.
Mislim, da se bo peka potic na Studencu še povečala,
na kar smo lahko zelo ponosni.

Zanimivost kraja je, da se še prav pri vsaki hiši
ukvarjajo s kmetijstvom, enim je to glavni dohodek,
drugi malo, ob službi, da ohranjajo lepo kulturno
krajino. Tudi to začudi marsikoga, da je podmladek
izključno ženskega spola, ki pa pridno skrbi za otroški
živ žav v vasi in tudi to, da v vas pride kakšen fant.
Program za srečanje je sestavila in povezovala Boža
Grozde. V čast nam je bilo gostiti župana Srečka
Ocvirka, podžupana Janeza Kukca in predsednika
KS Tržišče Janeza Viranta. Na pogostitvi se je vrtel
odojek, kuhal golaž, seveda ni manjkalo niti rujne
kapljice. Veseli smo, da je z vsemi temi pridobitvami
naša vas zaživela v večji polnosti.

Simona Hribšek, predsednica AKŽ Studenec

Andreja Simeonov
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TZOS
Velikonočni čas v Loki

Čistilne akcije v Tržišču

Krščanska tradicija je tista, ki zaznamuje življenje
številnih prebivalcev Slovenije in s prazniki katere so
povezane številne šege in verovanja. V Turističnem
društvu Loka pri Zidanem Mostu si tako že vrsto
let prizadevamo ohranjati navade, povezane s
spomladanskim praznovanjem.

Tudi v KS Tržišče smo se pridružili čistilnim akcijam, ki
so bile organizirane na pobudo TZOS. V soboto, 30.
marca, in soboto, 6. aprila, so se različna društva in
krajani odzvali povabilu.

Sevniška voščenka
dobila svoje mesto
pri šoli na Blanci
Spomladanski čas v Turistični zvezi občine Sevnica
že vrsto let zaznamujejo čistilne akcije in zasaditev
drevesa ob svetovnem dnevu zemlje. Spomladanskim
čistilnim akcijam, ki jih pripravljamo v sodelovanju
s Komunalo Sevnica, krajevnimi skupnostmi in
turističnimi društvi, se je tudi v letošnjem letu Na petek pred cvetno nedeljo smo organizirali
pridružilo kar nekaj prostovoljcev, ki so po najbolj delavnico cvetnonedeljskih butar'c, na kateri so si, s
kritičnih predelih krajevnih skupnosti pobrali smeti pomočjo starejših, butare spletli tudi otroci.
in uredili okolico. Želimo si, da bi se pomena skrbi za
okolje in varovanja narave zavedalo še več občank
in občanov, vse leto. Okolica je namreč tista, ki
daje obiskovalcem prvi vtis o nas, ki tukaj živimo in
bivamo.

Zaključek akcij in svetovni dan zemlje smo zaznamovali
z zasaditvijo avtohtone sevniške voščenke, letos
pri šoli na Blanci. Ta je tako četrta v vrsti sevniških
voščenk, ki smo si jih v zvezi zadali zasaditi ob
vseh osnovnih šolah v občini. Namen zasaditev je
zaveščanje mladih o pomenu narave, zelenega,
trajnostnega in tradicije, ki nas v času, ko si želimo vsi
biti podobni ali enaki, dela drugačne in zato zanimive.
Sevniška voščenka je s svojimi zlatorumenimi sadeži
tista, po kateri so naše kraje onkraj meja današnje
Slovenije poznali že v preteklosti, s širjenjem zavesti
o njej pa ji bomo ravno mi, še bolj pa mladi, ta sloves
v prihodnosti, upamo, tudi povrnili.
Ob zasaditvi so
učenke in učenci
z mentorji
pripravili
kulturni
program, zbrane
so nagovorili
predsednica
TZOS Annemarie
Culetto, župan
Srečko Ocvirk
ter ravnatelj OŠ
Blanca Vincenc
Frece. Pri
zasaditvi je bila
tudi direktorica
KŠTM Sevnica
Mojca
Pernovšek, ki je
skupaj z občino
partner projekta
zasajevanja
občinskih
sevniških
voščenk.
Upamo, da bo tudi to drevo obrodilo sadove,
katerih sladkosti bodo uživale te in mnoge prihodnje
generacije.
Vir: TZOS, foto: Občina Sevnica
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Skavti iz Tržišča že vrsto let aktivno sodelujejo pri čistilni akciji

Poleg Lovske družine Tržišče in Turističnega društva
Tržišče so se pridružili še skavti, člani Društva
upokojencev Tržišče in drugih društev ter krajani iz
celotne KS Tržišče. Očistili smo nabrežja ob glavnih
poteh.

Zbirno mesto v Tržišču

Količina odpadkov se z leti zmanjšuje, vendar je še
vedno žalosten pogled na kupe odvrženih pločevink,
plastenk in ostankov stiroporja ob glavni cesti
Trebnje–Sevnica. Po vaseh pa se krajani vsako leto
organizirajo in očistijo pesek s cestišča, vejevje in
Ob veliki noči smo v kapeli sv. Frančiška Ksaverija druge odpadke, ki ne spadajo v naravo.
pri cerkvi sv. Helene v sodelovanju s podružnično
Osnovno šolo Loka, Trubarjevim domom
foto: Stane Markovič
upokojencev ter posameznimi krajani in krajankami
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
pripravili 5. razstavo velikonočnih pirhov, ki bo na
ogled do nedelje, 5. maja.
Vir: TD Loka

Čistilna akcija na Lukovcu

V soboto, 6. aprila, smo se ob 9. uri zbrali pri
kulturnem domu na Lukovcu na čistilni akciji. Bilo nas
je 24, od tega 10 otrok. Razdelili smo se v tri skupine,
prva je čistila okolico kulturnega doma, druga
Tudi letos je potekala čistilna akcija po krajevni notranjost KD in tretja v naselju Lukovec. Nabrali smo
skupnosti Studenec, in sicer na relaciji iz Rovišča proti pet vreč mešanih odpadkov in lepo uredili okolico
cerkve, kulturnega doma in objekt.
Studencu in iz Arta proti Studencu.

Čistilna akcija na Studencu

Hvala vsem, ki se zavedate, da je skrb za urejeno
okolje pomemben prispevek k razvoju turizma in tudi Po koncu smo naredili skupinsko fotografijo in imeli
malico.
h kakovostnemu bivanju vsakega posameznika.
Bernarda Janc

Stanko Lisec

Turizem
Od 66 prispelih vzorcev sadnih vin in sokov je bilo
podeljeno kar 24 zlatih priznanj, 30 srebrnih in 6
bronastih. Najbolje ocenjeni jabolčnik v kategoriji
tradicionalnih jabolčnikov, pridelanih iz mešanih
jabolk travniških nasadov, je pridelal Stane Možič iz Obisk in spoznavanje
Ledine in prejel zlato jabolko, umetniški izdelek Alojza
Raka iz Boštanja. Pridelovalci najvišje ocenjenih rastišč azaleje
Pod okriljem TD Boštanj ob Savi je v četrtek, 4. aprila, sadnih vin in sokov po kategorijah pa so prejeli sadiko
potekal 1. Salon sadnih vin in sokov. Odmevna in sorte bobovec, cepljeno na sejanec, ki jo je podarila V spomladanskem času vam v naši okolici
dobro obiskana prireditev je tudi v slovenskem drevesnica Kozjanskega parka.
priporočamo ogled rastišča rumenega sleča na Vrku
prostoru unikum, saj tovrstne prireditve, ki bi bila
pri Tržišču in na Gavgah nad Boštanjem, ki bo vsak
posvečena izključno sadnim vinom, še ni bilo.
čas tudi vzcvetel. V Sloveniji je več znanih rastišč, od
teh so kar tri na območju občine Sevnica: rastišče
na Gavgah nad Boštanjem in rastišče na Vrhku pri
Tržišču sta označena in urejena z opisnimi tablami
in sta uvrščena v evropsko ekološko omrežje Natura
2000 ter rastišče na Vrhu pri Topolovcu.

1. Salon sadnih
vin in sokov,
Boštanj 2019

Namig za premik

Prejemniki nagrad za najbolje ocenjena sadna vina in sokove
Razstava starih sort jabolk

Sadna vina so tržno in medijsko manj izpostavljene
pijače in živijo v senci vina in piva. Spodbudno je, da
se stvari spreminjajo. Razloge lahko najdemo v novih
podjetniških pristopih, omejevanju porabe alkohola
in povečanih trendih porabe pijač v delu nizko
alkoholnih pijač. Vse to vzbuja upanje, da se bo trg s
sadnimi vini tudi pri nas vzpostavil in razvil.
Pozitivni odzivi na ocenjevanje in množica
obiskovalcev salona nas opogumljajo, saj to pomeni,
da ljudje na podeželju še niso pozabili veščin in
znanja, potrebnih za to, da pripraviš dobro sadno
vino, npr. jabolčnik ali hruškovec. Ne nazadnje je
Boris Orešek v nagovoru poudaril, da so jabolčnik
na kmetijah vedno uporabljali za »pogonsko gorivo«
pri kmečkih opravilih. Večjih kmečkih opravil, kot sta
košnja in spravilo sena, si ni bilo mogoče zamisliti brez
dobre malice in kozarca jabolčnika. Več kot očitno je,
da so sadna vina del naše kulture, sadna drevesa
pa puščajo neizbrisen pečat v kulturni krajini. Veseli
nas in spodbudno je, da se sadje ne prepusti naravi,
ampak se pridelki pospravijo in predelajo v različne
sadne izdelke.

Vsem prejemnikom nagrad in priznanj čestitamo
za doseženi rezultat. Prejete sadne sadike naj
prejemnikom lepo uspevajo in obilno rodijo.
Pišemo nove zgodbe, napišimo jih skupaj. Vidimo
Rumeni sleč (foto Judith Zgonec)
se prihodnje leto na 2. Salonu sadnih vin in sokov v
Rastišča
rumenega
sleča
so botanična redkost
Boštanju.
in posebnost ter so med cvetenjem privlačen
Foto: Matjaž Rušt izletniški cilj, ki s svojo lepoto in čudovitim vonjem
Aleš Germovšek, TD Boštanj ob Savi cvetov očarajo vsakega obiskovalca. Rumeni
sleč (Rhododendron luteum) ali Azalea pontica
je listopaden grm iz družine vresovk in ima
podolgovate, ozke liste na kratkih pecljih. Zacveti ob
ugodnih vremenskih razmerah aprila ali na začetku
maja z velikimi dišečimi, živo rumenimi cvetovi, ki jih
spremlja močan vonj. V višino zraste tudi do 4 metre.
Na slovenskih tleh so rumeni sleč odkrili na Gorjancih
leta 1954. V Sloveniji je še okoli 1000 grmov sleča,
je ogrožena rastlinska vrsta in je zavarovan od leta
1976. V naši občini so za omenjeni dve rastišči poti
označene in primerne tudi za pohode z družino.
Pohodniki se lahko okrepčajo ob poti Tržišče–Vrhek
v Gostišču Majcen, tam pa je tudi izhodiščna tabla.
V Boštanju je okrepčilo mogoče dobiti pri večjih
gostinskih ponudnikih, izhodiščna tabla pa je ob
parkirišču pri pokopališču.

Turistično društvo Tržišče že tradicionalno organizira
pohode in letos bo ta 11. maja z začetkom ob 10. uri
pri pletenki. Naslov druženja bo Pohod azaleja Vrhek
Tržišče na Dolenjskem. Več informaciji lahko dobite
na telefonski številki 041 270 747 ali na elektronskem
naslovu turisticno.trzisce@gmail.com.

Aleš Germovšek, TD Boštanj ob Savi

V pripravah na dogodek, ki je nastal na pobudo
pridelovalcev sadnih vin in sokov, smo zapisali, da
naj salon postane tradicionalni prostor srečanja
pridelovalcev in ljubiteljev sadnih vin in sokov, na
katerem se izmenjajo ideje, vtisi, kjer se učimo in
uživamo. Mislimo, da nam je z organizacijo salona
uspelo prostor začrtati in bo sadnim vinom počasi
dano pravo mesto v naši prehranski kulturi.
Na salonu so se predstavili pridelovalci z 21 različnimi
vzorci sadnih vin in sokov, obiskovalci pa so jih lahko
tudi poskusili. Za kulinarični doživljaj pa je poskrbelo
osebje Gostišča Dolinšek.
Pomemben dogodek pred Salonom je bilo
ocenjevanje, letos že četrto po vrsti, strokovno pa
smo ga izvedli 23. marca v prostorih Vinske kleti
Mastnak. Slovesno podelitev priznanj, praktičnih
nagrad pridelovalcem za najbolje ocenjena sadna
vina in sokove po kategorijah in podelitev glavne
nagrade zlatega jabolka za najbolje ocenjeni jabolčnik
iz mešanih jabolk travniških nasadov smo opravili na
prireditvi.

www.kstm.si

Turistično društvo Boštanj ob Savi bo letos
organiziralo pohod 4. maja ob 9. uri, zbirališče je
pred župniško cerkvijo, informacije na 031 655 936
ali ales.germovsek@gmail.com.
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Kultura
Območno srečanje
lutkovnih skupin občin
Sevnica in Trebnje 2019

Poj z menoj 2019,
revija otroških in
mladinskih pevskih zborov
občine Sevnica

V torek, 26. marca, je v obnovljeni kulturni dvorani
v Tržišču potekalo Območno srečanje lutkovnih
skupin občin Sevnica in Trebnje. Nanj se je prijavilo Oder Kulturne dvorane Sevnica je v četrtek, 4. aprila,
pet lutkovnih skupin. Tri iz občine Sevnica in dve iz gostil tradicionalno revijo otroških in mladinskih
pevskih zborov občine Sevnica Poj z menoj.
občine Trebnje.
Čuti se, da skozi slike in pesek, ki ji polzi skozi prste,
Stanka Golob beleži dojemanje bivanja in dilem
današnjega časa. Na svojstven, izviren in subtilen
način jih podaja tudi naprej. Slike iz peska naravnih
barv pomirjajo in sproščajo, zato so kakor balzam v
današnjem ponorelem in stresnem načinu življenja.
Na odprtju razstave, ki ga je glasbeno obogatila
mlada citrarka Neža Zupančič, je avtorica prikazala
postopek nastajanja slik iz peska.
Razstavo slik iz peska Malo postoj – pojdi med peske
Na pevskem srečanju, ki ga je pripravila sevniška z menoj si lahko ogledate do vključno 5. maja v
izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za odpiralnem času gradu. Dobrodošli.
kulturne dejavnosti, je skupaj nastopilo 9 pevskih
sestavov. Revija je letos prvič poteka v dveh delih, saj
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Prva se nam je predstavila domača Lutkovna je pevskega veselja v naših krajih preprosto preveč,
skupina Pikapolonice iz OŠ Tržišče. Pod dolgoletnim da bi nam ga uspelo predstaviti na enem koncertu.
mentorstvom Andreje Umek so nam zaigrali
predstavo Najmanjša sovica. Sledila je predstava
Zabava v zabojniku, ki jo je pripravila Lutkovna skupina
Vrtavke iz OŠ Boštanj. Skupino od ustanovitve vodi
mentorica Nena Bedek. Predstavo Moj dežnik je
lahko balon so nam pripravile učenke iz OŠ Krmelj
pod mentorstvom Urške Kuganič in Sanje Štefanič.
Mentorica Justina Zupančič je skupaj z učenci iz OŠ
Veliki Gaber pripravila predstavo Prihajajo, kaj bo
Aprilski umetniški gost na gradu Sevnica je bil Karlo
pa zdaj? Srečanje pa je sklenila Lutkovna skupina iz
Kolundžić iz Slavonskega Kobaša, ravno pravi gost za
OŠ Trebnje. Pod mentorstvom Arijane Novak in Ane
ta čas. Je namreč slikar druge strani časa, kjer »dotik
Grčar so se nam predstavili s predstavo Tiho, tukaj Najprej se je predstavilo 5 otroških pevskih zborov, vetra odpira vrata v blodnjak isker in idej za likovni
beremo.
po enournem premoru pa je sledila še pevska revija izraz«, kot je v uvodni predstavitvi avtorja opisal
4 mladinskih pevskih zborov. Zborovodkinja mag. gostitelj Rudi Stopar.
Mateja Repovž Lisec se je revije udeležila z otroškim in
mladinskim pevskim zborom iz OŠ Tržišče, z otroškim
in mladinskim pevskim zborom je sodelovala tudi
zborovodkinja Jelka Gregorčič Pintar iz OŠ Blanca.
Otroški pevski zbor Sonček iz OŠ Krmelj in Otroški
pevski zbor OŠ Milana Majcna Šentjanž je vodila
zborovodkinja Maja Zorič. Zborovodkinja Tadeja
Udovč je sodelovala z otroškim pevskim zborom iz
OŠ Boštanj, Mladinski pevski zbor OŠ Boštanj pa je
vodila zborovodkinja Katja Kovač. Zborovodkinja
Nataša Vidic je na reviji sodelovala z najštevilčnejšim
mladinskim pevskim zborom iz OŠ Sava Kladnika
Sevnica. Zbore sta na klavirju spremljala Ana Bizjan
in Dejan Jakšič.
Ob koncu vsakega od delov srečanja je bil
Skupine je vse dopoldne spremljala lutkovna tradicionalno izveden še skupni nastop vseh
animatorka, igralka in pripovedovalka Katja Povše.
nastopajočih pevcev v združenem otroškem in nato Dela so plod bolj slovesne domišljije, avtor je likovno
Vse nastopajoče in obiskovalce je prišel pozdravit še mladinskem pevskem zboru.
in čustveno pismen človek – slikar. V njegovih
podžupan naše občine Janez Kukec.
Pevsko revijo je strokovno spremljala profesorica in akvarelih so hitropotezno zajeti mokri trenutki
zborovodkinja Tatjana Mihelčič Gregorčič, prijetno impresionistične panorame posavskih ravnic, ki jih
pa jo je povezovala Tanja Žibert.
apostrofira mogočna, zamolkla počasnost Save.
Slike so umno dozirane z mešanico dejanskega in
Katja Pibernik, vodja OI JSKD Sevnica domišljijskega. Avtor dokazuje, da je pri slikarstvu (in
sploh umetnosti) najbolj veličastno prav to, da naj
bi imela stvarnost za čvrsto podlago. Ne bi se smela
pustiti od nje omejevati.
Druga Kolundžićeva strast je portret. Najbolj
provokativna, a mogoče tudi najtežja tema
umetnosti, portret je še vedno kamen preizkušnje,
ki ga je treba preiti, če se želimo uvrstiti med resne
slikarje. Kolundžićevi portreti so v olju na platnu in kot
Diplomirana slikarka Stanka Golob živi in dela na ločen opus predstavljajo še en dokaz vsestranskosti
Grahovem ob Bači na Tolminskem. Njena posebnost in iznajdljivosti tega izjemnega likovnega avtorja.
je slikanje s slovenskimi peski naravnih barv in Pri Kolundžićevem portretiranju je treba spomniti,
različnih debelin. Nabira ga v rekah, potokih, gorskih da je na tem širšem prostoru eden redkih, ki je
Srečanje so si ogledali tudi učenci iz OŠ Tržišče, OŠ meliščih in kamnolomih po vsej Sloveniji. Doma ga portretiral prvo damo ZDA Melanijo Trump. Portret
Milana Majcna Šentjanž, OŠ Ane Gale Sevnica in dobro opere in preseje na šest do deset različnih ji je bil tudi predan.
otroci iz Vrtca Šentjanž. Potekalo pa je v organizaciji debelin. Prav uporaba različnih debelin peska jo še Poleg izrednega slikarja so program obogatili še
Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne posebno privlači, saj lahko s tem okrepi vtis prostora domači glasbeniki: tenor Marko Železnik, ki ga je na
dejavnosti Sevnica.
na dvodimenzionalni površini slike. Že ustvarjanje harmoniki spremljal mojster Adi Moškon.
s peskom, še posebno pa geometrijski motivi,
Katja Pibernik, koordinatorka JSKD OI Sevnica zahtevajo veliko discipline, znanja in vztrajnosti.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Slavonski umetnik
Karlo Kolundžić gost
99. Radogost večera na
sevniškem gradu

Slike iz peskov
avtorice Stanke Golob
na gradu Sevnica
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Kultura
Umetnost stare Grčije
»Dobro je poznati zgodovino umetnosti stare Grčije, zato
ker se je od tam širila v Evropo.« S to mislijo je likovna
sekcija Art lipa 24. februarja organizirala predavanje
mentorice profesorice Elene Sigmund.

SEVNICA
KINO
KINO
Četrtek, 2.5., ob 19.00
BREZ DOTIKA

romantična drama (ZDA)

Petek, 3.5., ob 18.00
ŠKL – ŠPORT TISOČERIH
OBRAZOV
dokumentarni (Slovenija)

Petek, 3.5., ob 20.00
ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ

Bil je ravno čas viroz in se je več kandidatov opravičilo ter
izrazilo željo po ponovitvi, zato so 24. marca predavanje
ponovili.

romantična komedija (ZDA)

Sobota, 4.5., ob 18.00
OVCE IN VOLKOVI 2

animirana komična pustolovščina (Rusija)

SINHRONIZIRANO

Sobota, 4.5., ob 20.00
DVOJNA ŽIVLJENJA
komična drama (Francija)

Petek, 10.5., ob 18.00
DROBIŽKI 2

animirana pustolovščina (Francija, Kitajska)
Profesorica Elena je zbrane slušatelje, mlade in malo
starejše, doživeto popeljala skozi zgodovino kiparstva,
lončarstva in slikarstva stare Grčije. Takratni vladarji so
bili umetnosti zelo naklonjeni in so jo podpirali v njenem
razvoju. Predavanje je popestrila in podkrepila še s pisnim
gradivom in videi. Z zanimanjem so ji še posebej prisluhnili
mladi člani sekcije, ki pod Eleninim mentorstvom rastejo
morda v velike umetnike, kdo bi vedel. Za to pa je potrebno
veliko truda, vztrajnosti in seveda znanja.
Nekaj novega znanja smo prav gotovo pridobili tudi
slušatelji tega zanimivega predavanja.
Magda Sigmund

Petek, 10.5., ob 20.00
BREZ DOTIKA
Sobota, 11.5., ob 18.00
DROBIŽKI 2
Sobota, 11.5., ob 20.00
MED POLICAMI

drama (Nemčija)

Petek, 17.5., ob 18.00
POKEMON DETEKTIV PIKACHU

jubilejni koncert
okteta jurij dalmatin
ob 55-letnici delovanja
Koncert bo 25. maja, ob 19 . uri,
v cerkvi Povišanja sv. križa v Boštanju.
Koncert so omogočili:
Občina Sevnica, Krajevna skupnost Boštanj,
Župnija Boštanj, Vrtec Ciciban Sevnica, Foto Asja,
aktiv žena Boštanj in cvetličarna Zelena pika.

Petek, 17.5., ob 20.00
PREVARANTKI

komedija (ZDA)

Petek, 24.5., ob 18.00
GRDELUTKE:
POPOLNO NEPOPOLNE

animirana pustolovščina (ZDA, Kitajska)

SINHRONIZIRANO

Petek, 24.5., ob 20.00
BRIGHTBURN
grozljivka (ZDA)

Sobota, 25.5., ob 18.00
ALADIN

domišljijska pustolovščina (ZDA)

Sobota, 25.5., ob 20.00
TRANZIT

drama (Nemčija, Francija)

FB: KinoSevnica Instagram: @kino_sevnica

urij Dalmatin

www.gremovkino.si www.kstm.si

animirana družinska pustolovščina (ZDA, Japonska)
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 30. 4.,
ob 17.00
četrtek, 2. 5.,
ob 10.00
petek, 3. 5.,
ob 8.00
sobota, 4. 5.,
ob 8.00
sobota, 4. 5.,
ob 9.00
sobota, 4. 5.,
ob 10.00
sobota, 4. 5.,
ob 17.00
nedelja, 5. 5.,
ob 8.00
ponedeljek, 6. 5.,
ob 15.00
torek, 7. 5.,
ob 7.00 - sobota, 1. 6.
sreda, 8. 5.,
ob 19.00
četrtek, 9. 5.,
ob 18.00
petek, 10. 5.,
ob 18.00
sobota, 11. 5.,
ob 7.00
sobota, 11. 5.,
ob 8:30
sobota, 11. 5.,
ob 10.00
ponedeljek, 13. 5.,
ob 15:30
torek, 14. 5.,
ob 15:30
petek, 17. 5.,
ob 15.00
petek, 17. 5.,
ob 19.00
sobota, 18. 5.,
ob 9.00
sobota, 18. 5.,
ob 9.00
sobota, 18. 5.,
ob 12.00
sobota, 18. 5.,
ob 19.00
sobota, 18. 5.,
ob 19.00
sobota, 18. 5.,
ob 20.00
ponedeljek, 20. 5.,
ob 15.00
ponedeljek, 20. 5.,
ob 16.00
sreda, 22. 5.,
ob 17.00
četrtek, 23. 5.,
ob 19.00
petek, 24. 5.,
ob 15.00
petek, 24. 5.,
ob 17.00
petek, 24. 5.,
ob 18.00
sobota, 25. 5.,
ob 8.00
sobota, 25. 5.,
ob 9.00
sobota, 25. 5.,
ob 9.00
sobota, 25. 5.,
ob 17.00
sobota, 25. 5.,
ob 19.00
nedelja, 26. 5.,
ob 10.00
torek, 28. 5.,
ob 17.00
petek, 31. 5.,
ob 18.00
petek, 31. 5.,
ob 19.00
petek, 31. 5.,
ob 20.00
sobota, 1. 6.,
ob 17.00
sobota, 1. 6.,
ob 20.00

Tradicionalno postavljanje mlaja

PGD Blanca

PGD Blanca

28. gorski tek na Lisco

Breg

Berg-lauf Lisca Sevnica

Kmečka tržnica Sevnica - degustacija

Trg svobode

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Sevniški mesečni sejem

Trg svobode

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

7. veteranski pohod po poteh tajnih skladišč orožja v občini Sevnica

Pri pletenki

Grajski dan doživetij za otroke in družine Z družino bomo graščaki
Prispevek na osebo: 6 EUR- v celoti namenjen za nakup novih didaktičnih igral

Grad Sevnica

Čas za kino

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pohod po ovnovi poti (zgornji del)

Rondo Sevnica

Planinsko društvo Sevnica

Eko delavnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Razstava del članov društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Jubilejni 100. Radogost večer

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Antarktika - potopisno predavanje Barbare Popit

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje: Kako čustva vplivajo na naše bolezni in zdravje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Prireditev 'Skupaj delamo za zdravje' ob Tednu RK in
Dnevu medicinskih sester v sodelovanju z ZD in društvi

Kmečka tržnica

OZ Rdečega križa Sevnica in ZD Sevnica

Kolo fest Sevnica 2019

Lisca

KŠTM Sevnica

Pohod k azaleji na Vrhek pri Tržišču

Vrhek pri Tržišču

Turistično društvo Tržišče

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

Sevn'ška kuhinja na trgu 2019

Staro mestno jedro Sevnice

KŠTM Sevnica

Pevska revija Pesem Posavja 2019 - 1. koncert

Župnijska cerkev Boštanj

JSRS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica

Finale Slovenije v ju jitsu za mlade

Športni dom Sevnica

DBV Ippon

19. Športno srečanje veteranov Posavja

Dvorana TVD Partizan

OZVVS Sevnica

Pozdrav pomladi pri OŠ Sava Kladnika Sevnica

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Koncert s prijatelji

Grad Sevnica,
dvorana Alberta Felicijana

KD MePZ Lisca Sevnica

Mesec 5., - kulturna prireditev

Družina Skoporc - Zavrl

KUD Budna vas

Vejžde žur

Igrišče
ŠKS v soorganizaciji Rotaract kluba in MSOS
pred Športnim domom Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

Tečaj CPP

učilnica
Avtošole Prah Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070
Avtošola Prah Sevnica
Inf.: Toni, 031/643-338

Kulturna dvorana Sevnica

JSRS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica

Odprtje likovne razstave likovne sekcije Art lipa

Cafe galerija pri Spar Radeče

KUD Budna vas

Ustvarjalnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniški karatlon

Spodnja telovadnica
OŠ Sava Kladnika Sevnica

KBV Sevnica, 040 98 62 62

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Regijsko preverjanje usposobljenosti enot prve pomoči CZ in RK

OŠ Krmelj

3. Tradicionalni turnir v ju jitsu
"Pokal Krajevne skupnosti Sevnica"

Uprava za zaščito in reševanje RS, Občina Sevnica
in OZ Rdečega križa Sevnica Inf. 07 81 65 070

Športni dom Sevnica

DBV Ippon

17. Veteranski rokometni turnir

Športna dvorana Sevnica

Veteranski rokometni klub Sevnica

Popoldan družabnih iger

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert ob 55. letnici Okteta Jurija Dalmatina iz Boštanja

Cerkev
KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj
Povišanja Svetega križa Boštanj

24. sevniški kolesarski maraton

start Športni dom Sevnica

Kruha in iger 2019
Festival najuspešnejših lutkovnih skupin sevniške občine

KD Sevnica
Info: 040/297-179

Grad Sevnica

GLG Sevnica in Pekarna Kruhek

Dobrodelni BBQ & Beer fest

Platz Sevnica

Rotaract klub Sevnica in
Študentski klub Sevnica

Slavnostna seja ob 140. letnici PGD Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

PGD Sevnica

Srečanje ljudskih pevcev

Dvorana TVD Partizan Boštanj

KD Ljudski pevci Boštanj

35. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin ter gasilskih godb

Športni dom Sevnica

GZS in PGD Sevnica

Vrtna veselica - igra ansambel Prava stvar

Šmarčna

VO in GE Šmarčna

12
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Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

»Ringaraja« 2019
4. revija predšolskih in mlajših šolskih pevskih zborov

Delavnični seminar: Motivacija in zastavljanje ciljev
predava mag. Martin Lisec

Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Sevnica
KŠTM Sevnica, Društvo Sevniški graščaki,
Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica

Koledar prireditev

LISCA
2019

11. MAJ

8.30 - 13.00

MTB TEČAJ za otroke in odrasle
Prijave zbiramo do 3.5.2019 na www.kstm.si

8.30 - 17.00

ELEKTRIČNA KOLESA

Predstavitev E-koles z možnostjo brezplačne testne vožnje

9.30 - 12.30

DELAVNICA

Predstavitev projekta Ride&Bike in
strategija razvoja turizma v Sevnici
Zakonski okviri in omejitve gibanja v naravi s kolesi ter
umeščanje mreže turno kolesarske poti v Sloveniji
Trženje gorskega kolesarstva kot turističnega produkta in
primera dobre prakse - Kranjska gora in Novo mesto
Potek umeščanja in izgradnje namenske kolesarske poti z Lisce

14.00 - 17.00

VODENI
MTB IZLET

Zbirno mesto: Lisca - Tončkov dom
udeležba je brezplačna

www.kstm.si

SEVNICA

Organizator: KŠTM Sevnica
Izvajalec: Kolesarsko društvo Sevnica

maj 2019
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Mladina
Izdelovanje nakita z
Mihaelo Kežman
v MC Sevnica
Nakit nas v različnih oblikah spremlja na vseh
področjih in v vseh obdobjih življenja. Z vsakodnevno
izbiro kosov nakita izražamo svoj stil, svojo
individualnost, svoj značaj, svoj okus. Vsekakor pa je
vrednost nakita, ki si ga izdelamo sami, neprecenljiva.
Zato smo za tokratno delavnico izbrali Mihaelo
Kežman, mlado slovensko ustvarjalko, ki izdeluje
unikatni nakit iz polimernih mas.

Potopisno predavanje
Barbare Resnik
V Mladinskem centru Sevnica smo marca gostili
Barbaro Resnik, pogumno dekle, ki si je zadalo
prehoditi Camino de Santiago, 810 km dolgo
romarsko pot, za katero je potrebovala 20 dni hoje.
Pot, o kateri mnogi sanjajo leta, je za realizacijo
odhoda potrebovala manj kot mesec dni. Štirinajst
dni pred odhodom je kupila letalsko vozovnico.

Vseslovenski akciji
ob dnevu za spremembe se
je pridružila tudi Sevnica
Dne 4. aprila je v Mladinskem centru Sevnica potekal
dogodek Most čez starost, ki so ga organizirali KŠTM
Sevnica, Občina Sevnica, Družinski inštitut Zaupanje
in Zavod Sopotniki. S tem so se organizatorji pridružili
vseslovenski akciji ob dnevu za spremembe, ki ga
koordinira Slovenska filantropija pod letošnjim
naslovom Odpravimo diskriminacijo.

Namen akcije je bil vzpostavitev medgeneracijskega
dialoga s poskusom razumevanja izjav o starostnih
Vsak dan je bil cilj enak. Hoja. Neznano število ur skupinah, s katerimi v vsakdanjem življenju spontano
hoje. Ko je o tem razmišljala na začetku poti, se ji izražamo svoje strinjanje ali nestrinjanje. Ključni
je zdelo nepredstavljivo dolgo obdobje, ki ga bo veščini, ki so ju mlajši in starejši udeleženci delavnice
Pri oblikovanju so nas prevzele neskončne možnosti namenila temu.
krepili, sta argumentiranje in sposobnost umeščanja
kombiniranja barv in tudi oblik. Vsaka tečajnica je
s starostjo povezanih prepričanj v družbeni kontekst,
izdelala nakit po svojem navdihu in vsaka je opravila
ob tem pa je bil poseben poudarek namenjen
odlično delo.
razvijanju solidarnosti. Na dogodku so bile
predstavljene tudi lokalne in mednarodne možnosti
prostovoljstva ter ponazorjene s primeri osebnih
izkušenj, ki so jih podali sodelujoči.
Navzoče je pozdravil podžupan naše občine Janez
Kukec. Povedal je, da se Občina Sevnica trudi
ustvarjati spodbudne razmere za vse generacije,
poudaril je širši pomen dogodka in pozneje tudi
sodeloval v aktivnostih. Sodelujoči organizaciji
Srednja šola Sevnica in Mladinski svet občine Sevnica
sta poskrbeli za aktivno udeležbo mlajših, medtem
ko so sopotniki omogočili dostopnost in vključenost
starejših iz različnih krajev sevniške občine.
Dan enak dnevu, hkrati pa toliko raznovrstnosti in
pestrosti v naravi Španije. Podobno je čustvom in
našemu življenju. So vzponi in padci, vsi pa iščemo
ravnotežje.
Ko je nekega jutra stala na trgu z nahrbtnikom, ki je
postal v vseh teh dneh njen najboljši prijatelj, daleč
Prepričana sem, da bodo svoj nakit nosile z veseljem od domačih ljudi, daleč od divjega ritma življenja, se
in bodo s ponosom povedale, da so si ga naredile je zavedela, kako malo ljudje potrebujemo, da smo
same.
srečni.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Foto: Jakub Áč
Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Delavnica ponovne
uporabe odsluženih
izdelkov v MC Sevnica

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica Vsak dan ustvarimo več odpadkov. Pomislite na

svoj koš za odpadke in količino odpadkov, ki vsak
dan končajo v njem. Bi se dalo to kako zmanjšati?
Ponovna uporaba, recikliranje in predelava odpadkov
naj imajo prednost pred odstranjevanjem odpadkov.

Odpadke je treba, če je le mogoče, ponovno uporabiti
ali predelati. In s tem se bomo, najmanj enkrat na
mesec, ukvarjali tudi v našem MC. Na prvi, aprilski
ekodelavnici smo iz odsluženih steklenih oblikovali
unikatne vaze. Preprečevanje nastajanja odpadkov
in ponovna uporaba sta dejanji, ki ju moramo
spodbujati vsi, ki nam ni vseeno za svet okoli nas.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Mladina
Zlata priznanja iz
zgodovine na sevniški šoli

Obisk v Hiši eksperimentov

Sevniške mažoretke
dvakrat zlate

Učenci 4. in 5. razreda, ki smo obiskovali naravoslovno
dejavnost za nadarjene učence, smo se v soboto, 23.
Na OŠ Sava Kladnika Sevnica smo se učenci 8. in 9. marca, odpravili v Ljubljano na ekskurzijo.
V soboto, 6. aprila, je v Športni dvorani Podčetrtek
razredov že od začetka šolskega leta pripravljali na
potekal mažoretni pokal v neformacijah v sklopu
tekmovanje iz zgodovine z mentorico Marjeto Teraž
nedavno ustanovljene skupine ADA (Alpe–Dunav–
na temo taborov in čitalnic v 19. stoletju. Za vsako
Adria). Sevniške mažoretke so na tekmovanju
stopnjo tekmovanja je bilo več virov, kar je pomenilo,
sodelovale v petih kategorijah in dosegle neverjetne
da smo si morali zapomniti več imen, datumov in
rezultate. Domov so se vrnile bogatejše za kar dve
letnic.
zlati medalji, ki sta jih osvojili Zala Elizabeta Ramovš
in Hana Vukalić v kategoriji palica par senior ter
Lana Kozinc in Nika Krejan v kategoriji pom pon par
junior. Nehvaležno 4. mesto sta zasedli Nika Jazbec
v kategoriji palica solo junior in Tajda Župevc v
kategoriji palica solo senior, Ana Prosenik in Laura
Strajnar pa sta v močni konkurenci kategorije palica
par junior dosegli 6. mesto.
Zjutraj smo se zbrali pred šolo in odšli na železniško
postajo. Naša pot je bila zelo zanimiva in zabavna,
saj smo opazovali različne znamenitosti krajev. Po
dolgi vožnji z vlakom smo končno prispeli. Peš smo
se podali proti Hiši eksperimentov. Tam sta nas
pričakali prijazni demonstratorki in nam najprej
podali navodila za ogled ter izvajanje poizkusov v Hiši
eksperimentov.
Na državno tekmovanje, ki je bilo 16. marca, smo se
po rezultatih uvrstile Laura Strajnar, Valentina Žveglič
in Ela Falež. Že od jutra smo bile vse (vključno z
učiteljico) na trnih. S kombijem, na katerem je sledilo
še zadnje ponavljanje, smo se odpeljali v Domžale.
Učenci domžalske šole so nas lepo pozdravili s
prireditvijo, ob kateri smo vsi za kratek čas pozabili na
zahtevno nalogo, ki je bila pred nami. Razdelili smo
se po učilnicah in v njih dobili tekmovalne pole. Na
tekmovanju smo se vse potrudile po naših najboljših
močeh in za našo prizadevnost in znanje prejele
zlato priznanje. Zelo smo bile srečne in vesele, saj
smo dokazale, da lahko s trdim delom dosežemo
postavljene cilje.

Sevniške mažoretke po razglasitvi rezultatov

Rezultati so odtehtali vse ure treningov, Sevničanke
pa se že pripravljajo na številne nastope, ki jih čakajo.
Intenzivno se pripravljajo tudi na letošnje državno
prvenstvo, ki bo maja v Murski Soboti.
Larisa Očko

Ela Falež, 8. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica Tudi ko česa nismo vedeli,

KV ARG Prekopa
Odprto kv (kratkovalovno)
radioamaterjev
Slovenije
radiogoniometriji

prvenstvo zveze
v
amaterski

Amatersko
Radiogoniometriranje,
popularno
imenovano Lov na lisico, je radioamaterska športno
tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo radioamaterji
obeh spolov in vseh starostnih skupin in so
razporejeni v več kategorij. Tekmovalci s posebnimi
sprejemniki odkrivajo več skritih oddajnikov (lisic), ki
so razporejeni v skupni razdalji od 4 do 10 km zračne
linije. Zmagovalec je tekmovalec, ki v najkrajšem
času odkrije določeno število oddajnikov, odvisno
od kategorije. Od posavskih radioklubov je sodeloval
Radioklub Amater iz Sevnice.
Uvrstitve odprtega prvenstva:
pionirji: žal brez uvrstitve Vid Kmetič in Peter Teraž
juniorji : 5. mesto Leon Kmetič
Vsi posavci pridno nabirajo točke za uvrstitev v
državno reprezentanco. 73 ali lep pozdrav.
Za ARG Posavje – Jani Kuselj

sta takoj prišli do nas in nam
pomagali. Dogodivščina se
je začela. Samostojno smo
izvajali zanimive poizkuse
in jih nekateri prvič videli.
Doživeli smo, kako je spati na
postelji z žeblji, v peskovniku
smo uprizorili pretakanje
vode, tekmovali smo v
ravnotežju, zabavali smo se z
milnimi mehurčki. Ogledali
smo si tudi eksperiment, ki
ga je vodila demonstratorka.
Naučili smo se, da se kovina
krči, če jo močno ohladimo,
elastika pa deluje ravno
obratno. Dve uri sta zelo hitro
minili. Polni novih doživetij
smo hišo zapustili in se podali
v park, tam pa smo imeli
malico iz nahrbtnika. Ko smo
se okrepčali, smo odšli še na
krajši sprehod po s soncem
obsijani Ljubljani. Občudovali
smo velike zgradbe, nad nami
pa se je bohotil Ljubljanski
grad. Dan smo sklenili v
McDonald'su in si privoščili
sladoled.
Naša pot domov je hitro
minila, saj smo se pogovarjali
o Hiši eksperimentov. Ob
dogovorjeni uri smo se vrnili
v Sevnico. Starši so nas že
čakali, mi pa smo jim hiteli
pripovedovati o zanimivostih,
ki smo jih doživeli.
Ta dan je bil res super.
Lana Vurnek, 5. c, in Kaja Vilčnik, 5. a
OŠ Sava Kladnika Sevnica

DELAVNIČNI SEMINAR:

Kje: MC Sevnica
Kdaj: petek, 24.5.2019,
ob 18.00
Obdobje mladosti je èas naèrtovanja, snovanja prihodnosti,
zastavljanja ciljev, sprejemanja nekaterih pomembnih odloèitev …
Kako se lotiti teh pomembnih nalog? Kako ohranjati notranjo
motivacijo? Kaj so cilji, kaj strategije, kaj viri?

MOTIVACIJA in
ZASTAVLJANJE CILJEV
iskanje virov notranje moèi, motivacije;
trening zastavljanja in uresnièevanja ciljev.
motivacija, Zastavljanje ciljev
3 pedagoške ure
Na delavnici se bodo udeleženci nauèili osnovnih tehnik
zastavljanja ciljev in iskanja virov za (samo)motiviranje.

NAMEN
VSEBINA
TRAJANJE
CILJ

TRENER: Mag. Martin Lisec je psihoterapevt logoterapevt, mediator in predavatelj. Je ustanovitelj
in direktor Inštituta Stopinje (www.stopinje.si) in strokovni vodja izobraževalnih programov
Inštituta Stopinje. V preteklosti je ustanovil in kot direktor vodil projekt Skala, ki še danes velja za
pionirski projekt uliènega dela v Sloveniji. Bil je tudi soustanovitelj in direktor Inštituta za mediacijo
Concordia, ki je med prvimi v Sloveniji ponudila kakovostna izobraževanja za družinske, šolske in
gospodarske mediatorje. Izkušnje je nabiral tudi v gospodarstvu kot direktor slovenske izpostave
Celovške Mohorjeve družbe. Vseskozi posveèa del svojega èasa tudi prostovoljnemu delu, trenutno
med drugim tudi v Zavodu za prestajanje kazni zapora na Igu. Cenjen in iskan je kot logoterapevt,
mediator, predavatelj, coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah.

Organizator:KŠTM Sevnica Info na: mojca.svigelj@kstm.si / 051-680-290
maj 2019
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Šport
Rokometaši
OŠ Sava Kladnika
tretji v državi

Sevniški atleti odlični na
državnem prvenstvu v
dolgih tekih

Učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica so znova dosegli Velenjski stadion je gostil državno prvenstvo v dolgih
izjemen uspeh. Po lanski osvojiti naslova državnega tekih, na katerem so se odlično izkazali sevniški atleti.
prvaka se je rokometni ekipi znova uspelo uvrstiti
na finalni turnir treh najboljših osnovnošolskih
ekip v državi. Poleg naše šole sta na zaključnem
turnirju nastopili še OŠ Dragomirja Benčiča Hrpelje
in gostiteljica OŠ Ig pri Ljubljani. Prvo mesto so
prepričljivo osvojili gostitelji turnirja, drugo mesto
učenci iz Hrpelj in tretje učenci naše šole. Vsi na šoli
smo izredno ponosni na ta dosežek in se zavedamo,
da bo takšne rezultate težko ponoviti.

Maša Medvešek,
1. mesto v ju jitsu,
Madžarska open 2019
Na mednarodnem odprtem prvenstvu Madžarska
Open 2019 je sodelovalo več kot 250 tekmovalcev iz
držav EU in Balkana. Na njem je uspešna tekmovalka
DBV Ippon Sevnica in kadetska reprezentantka Ju
Jitsu zveze Slovenije Maša Medvešek suvereno, brez
izgubljene borbe osvojila 1. mesto.

Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Iza Vencelj, državna prvakinja na 2000 m v kategoriji U14

Jubilejni
20. novomeški tek in
uvrstitve sevniških atletov

V najmlajši kategoriji U14 si je Iza Vencelj pritekla
naslov državne prvakinje, Timotej Krašovec je bil
drugi. Kategorijo višje sta prvo in drugo mesto zasedla
Tjaš Pelko in Tomi Bajc. Med mlajšimi mladinkami
sta zmagovalni oder okupirali Lea Haler, ki je bila na
5-kilometrski progi najhitrejša, in Nika Dobovšek, ki
Maša Medvešek brez izgubljene borbe na vrhu stopnic
Središče Novega mesta je bilo prizorišče jubilejnega je pritekla na drugo mesto. Med člani je tekmoval
Čestitke Maši in trenerju Andreju Cešku. Hvala
20. novomeškega teka. Na njem je sodelovalo Miha Povšič in v cilj pritekel šesti.
generalnemu pokrovitelju tekmovalnih selekcij
tudi sedem sevniških atletov. V kategoriji mlajših
Vir: AK Sevnica Šole borilnih športov Ippon Sevnica, podjetju Tanin
dečkov je progo najhitreje pretekel Jakob Černe,
Sevnica.
med najmlajšimi deklicami je bila Nika Černe 14.
Maj Repovž je zmagal v kategoriji dečkov letnika
Miran Grubenšek
2008–2009, Nika Tisu pa je bila v isti kategoriji med
deklicami četrta. Iza Vencelj si je pritekla 6. mesto v
kategoriji mlajših pionirk.
Mednarodni karatejski turnir, 5 držav, 9 medalj za
člane KBV Sevnica v olimpijskem karateju
V soboto, 13. aprila, smo se karateisti KBV Sevnica
udeležili mednarodnega karatejskega turnirja Katana
Cup Bohinj open 2019, potekal pa je v športni dvorani
Danica v Bohinjski Bistrici. Tekmovalci in tekmovalke iz
5 držav, Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije, Dne 14. aprila so se najmlajši tekmovalci Šole borilnih
so opravili kar 309 nastopov v borbah kata in kumite. veščin Ippon Sevnica udeležili 2. judoističnega
Turnirja se je udeležila tudi naša mlada sevniška ekipa turnirja za pokal Žovnek, ki ga je v Braslovčah
v postavi Ivana Ćerić, Anže Kermc, Tadej Božič, Klara organiziralo ŠD Žovnek. Mladi ippončki, za katerimi
Štigl, Gašper Štigl, Nejc Zabasu in Amadej Božič pod je bil tudi uspešen pretekli konec tedna na državnem
Miha Povšič med tekom
vodstvom trenerja Jurija Orača. Čestitamo našemu prvenstvu v Šempetru, so tudi tokrat posegli po
tekmovalcu turnirja Gašperju Štiglu, ki izjemnih uspehih. Šestčlanska ekipa pod vodstvom
Na 7,7 km progi sta tekla Žan Vozelj in Miha Povšič. najboljšemu
je
osvojil
kar
dve
zlati in eno srebrno medaljo v katah trenerja Romana Kumpa je v skupni uvrstitvi osvojila
V absolutni razvrstitvi je bil Miha 4., v svoji kategoriji in kumite. Zlato medaljo
sta osvojila še Anže Kermc v odlično 3. mesto.
pa 3., medtem ko je bil Žan absolutno 12., kar je katah in Amadej Božič v kumite.
Čestitke in hvala tudi
zadostovalo za 2. mesto v kategoriji do 19 let.
vsem našim preostalim tekmovalcem, ki so prikazali
pravo borbenost in dobro pripravljenost, saj se jim je
Vir: AK Sevnica
uspelo zavihteti celo na zmagovalni oder.

WKF, Bohinj open

Uspešen nastop DBV Ippon
na 2. judu turnirju
za pokal Žovnek

Ajda Slapšak
zmagala na Dunaju
V sklopu dunajskega maratona je potekal tudi tek na
2 in 5 kilometrov, udeležili pa so se ga trije sevniški
atleti.

DBV Ippon, ekipno 3. mesto v judo
Sevniški karateisti s trenerjem Jurijem Oračem

Pregled rezultatov članov KBV Sevnica:
Zlata medalja:
1. mesto Kermc Anže, kata mlajši dečki
1. mesto Štigl Gašper, kata mlajši kadeti do 4.kyu
1. mesto Štigl Gašper, kumite mlajši Kadeti -45 kg
1. mesto Božič Amadej, kumite kadeti +70 kg
Srebrna medalja
2. mesto Štigl Gašper, kata mlajši kadeti absolutna
Bronasta medalja
3. mesto Ćerić Ivana, kata malčice
3. mesto Štigl Klara, kata deklice
Prve tri na 2-kilometrski progi
3. mesto Božič Tadej, kata dečki
Na 2-kilometrski razdalji je zmagala Ajda Slapšak, 3. mesto Zabasu Nejc, kata kadeti absolutna
Živa Slapšak je na cilj pritekla četrta. Na daljši, 5.–6. mesto
petkilometrski progi pa je tekel Tomi Bajc in se uvrstil Božič Tadej, kumite dečki +40 kg in
med prvih 30 tekačev.
Kermc Anže, kumite mlajši dečki -35 kg
Vir: AK Sevnica
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Poročal: Jurij Orač

Rezultati posameznikov na turnirju:
1. mesto Jakob Stritar
1. mesto Anže Traven
2. mesto Matevž Simončič
2. mesto Erik Pinoza
3. mesto Tadej Zakšek
3. mesto Nikola Pipan
Ippončki, mladi tekmovalci, ki so na preteklem
državnem prvenstvu v ju-jitsu v Šempetru 7. aprila
osvojili lepo bero medalj in bili najuspešnejša ekipa,
so to nedeljo ponovno opozorili nase. Pomerili so se
z vrstniki v sorodni veščini judo in tudi tukaj dokazali,
da so dobri, srčni in strokovni mladi borci. Čeprav
nekoliko naporno, a mladi ippončki pravijo, da njihov
čas že prihaja. Šola borilnih športov Ippon Sevnica
bo s strokovnim trenerskim kadrom in množico
mladih, željnih učenja bodo poskrbeli, da se jim želje
uresničijo.
Vir: Arhiv: DBV Ippon (mg)

Šport
Kimon open 2019

17. pokal mesta Žalec
Mladi sevniški karateisti osvojili 5 medalj v
športnem (olimpijskem) karateju.
Mladi karateisti Kluba borilnih veščin Sevnica so
na 17. Mednarodnem karatejskem turnirju Žalec
open 2019, na katerem je nastopilo več kot 250
tekmovalcev iz 42 klubov, osvojili pet novih medalj,
tokrat še v športnem olimpijskem karateju. Prvi
je nastopil Gašper ŠTIGL in v konkurenci mlajših
kadetov v disciplini Kata vse svoje nasprotnike gladko
premagal in na koncu zasluženo osvojil zlato medaljo.

Štiri medalje za najmlajše sevniške karateiste, člane
Kluba borilnih veščin Sevnica
Naša mlada ekipa karateistov, ki jo je vodil trener
Marko Stopar, je bila na Tradicionalnem karatejskem
turnirju Kimon open v Ljubljani. Za nekatere naše
malčke je bilo to prvo tekmovanje nasploh. Žak
Cesar, Sven Urh, Tilen Požun, Maks Paskvale in Maks
Stopar so prvič stopili na prizorišče tako velikega
tekmovanja. Vsekakor je bila prisotna trema,
vendar pa so jo naši mladi korenjaki kmalu uspešno
premagali. Pokazali so pravo borbenost in željo po
napredovanju. Že naš najmlajši član odprave Sven
Urh je med najmlajšimi v disciplini kihon osvojil
odlično 3. mesto, leto starejši Maks Stopar pa je
za las zgrešil finale in si na koncu v repasažu izboril
bronasto medaljo. V isti kategoriji je Žak Cesar osvojil
odlično 5. mesto. Pohvalno je svoj nastop opravil tudi
Tilen Požun, je pa pri malčkih v disciplini kata za las
zgrešil stopničke in na koncu osvojil nehvaležno 5.
mesto. Med deklicami smo imeli v igri še Ivano Ćerić
in Klaro Štigl, ki sta v kategoriji deklic obe osvojili 3.
mesto. Na koncu je nastopil še naš Maks Paskvale
in naredil dober vtis, vendar pa mu je zmanjkalo
malo športne sreče, da bi se uvrstil v naslednji krog.

Državno prvenstvo
za vse kategorije
V Mengšu je v soboto, 30. marca, in v nedeljo, 31.
marca, potekalo državno prvenstvo za vse kategorije
za discipline 10 m. Člani strelskega društva Marok
Sevnica so postali novi državni prvaki v kategoriji
kadeti z zračno pištolo. Liam Kovačič, Miha Janc in
Domen Špan so s 1011 doseženimi krogi premagali
vse tekmece.

Z leve Domen Špan, Liam Kovačič in Miha Janc

Med članicami je zablestela Mojca Kolman in osvojila
zlato kolajno ter naslov državne prvakinje v disciplini
zračna pištola 10 m. Kljub skromnejšemu streljanju
v kvalifikacijah se je uvrstila na šesto mesto, v finalu
pa pokazala izvrstno streljanje in ugnala vse tekmice.
Ekipa KBV Sevnica

Z odličnim nastopom med kadeti se je na stopničke
uspelo uvrstiti tudi Amadeju Božiču, osvojil pa je
bronasti medalji v športnik borbah kata in kumite.
Matic Grilc in Matic Paskvale sta v kategoriji dečkov
osvojila oba 3. mesto in na koncu prejela bronasto
medaljo. Naš mladi debitant Anže Kermc, ki je tokrat
nastopil drugič, je svoj nastop odlično opravil, vendar
pa je za las zgrešil zmagovalne stopničke. Na koncu
je osvojil še vedno odlično, vendar zanj nehvaležno
5. mesto. Čestitke vsem dobitnikom odličij in drugim
tekmovalcem za odlične nastope. Posebna zahvala
tudi našima dolgoletnima pokroviteljema Taninu
Sevnica in Koopu, podjetju iz Brežic, ki sta omogočila,
udeležbo na tekmovanju.
Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:
1. mesto Gašper Štigl, kata mlajši kadeti
3. mesto Matic Paskvale, kata dečki
3. mesto Matic Grilc, kata dečki
3. mesto Amadej Božič, kata kadeti
3. mesto Amadej Božič, kumite kadeti +70 kg
5. mesto Anže Kermc, kata dečki
12. mesto Anže Kermc, kumite dečki -35 kg

Žak, Sven, Klara, Ivana, Maks, Tilen in Maks, naši mladi upi

Na koncu se je moral zadovoljiti z 9. mestom. Vsem
nastopajočim za njihovo požrtvovalnost in dosežene
uspehe iskreno čestitamo. Udeležbo na tekmovanju
sta omogočili podjetji Tanin Sevnica in Vesna Mirt
iz Blance, ki se jima klub zahvaljuje za podporo in
dolgoletno sodelovanje.
Pregled uvrstitev naših tekmovalcev:
3. mesto Sven Urh – KIHON malčki 6 let
3. mesto Maks Stopar – KIHON malčki 7 et
3. mesto Ivana Ćerić – KATA mlajše deklice
3. mesto Klara Štigl – KATA mlajše deklice
5. mesto Žak Cesar – KIHON malčki 7 let
5. mesto Tilen Požun – KATA malčki
9. mesto Maks Paskvale – KATA mlajši dečki

Blaž Kunšek je v kvalifikacijah pristal na petem
mestu, vendar je z odličnim streljanjem do devetega
strela kvalifikacij nabral toliko krogov prednosti, da
ga zasledovalci niso dohiteli do konca finalov. Zlata
kolajna je končala na Blaževega vratu. Hkrati pa
je pridobil naslov državnega prvaka za leto 2019 v
disciplini zračna pištola 10 m člani.

Marko Stopar

Mirko Ognjenovič

Mojca Kolman in Blaž Kunšek

Jurij Orač

FINALE SLOVENIJE V JU JITSU ZA MLADE -U15
Člani DBV Ippon Sevnica ponovno gostijo najuspešnejše mlade tekmovalce v
ju jitsu na finalu Slovenije v ju jitsu borbah. Vabljeni k ogledu. Vstop je prost.

III. TURNIR ZA POKAL KRAJEVNE SKUPNOSTI SEVNICA
Tudi Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica se pridružuje praznovanju KS
Sevnica in v ta namen letos organizira že III. Tradicionalni turnir v ju jitsju
in judu za mlade člane društva. Vabljeni k ogledu. Množica mladih članov
društva bo namreč prikazala znanje teh plemenitih veščin in športa.
maj 2019
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Iz preteklosti v sedanjost
Ali veste, kako (ne)zdrava so vaša nova oblačila?
Študije iz leta 2014 so pokazale skrb vzbujajoče
dejstvo, da so škodljive kemikalije v skoraj vseh novih
oblačilih, in to ne glede na cenovni razred blagovnih
znamk (od H & M do Diorja in Versaceja). Študija
Nacionalnega inštituta za varovanje zdravje (NIJZ) je
v analizi ugotovila, da nekatere kemikalije spadajo
med t. i. kemijske povzročitelje hormonskih motenj,
ki negativno vplivajo na neplodnost in celo na razvoj
zarodka, saj motijo delovanje spolnih organov in
žleze ščitnice. Druge kemikalije, kot so perfluorirane
kemikalije, imajo lahko negativne učinke na imunski
sistem in v velikih količinah (ki so bile npr. najdene v
kopalkah) celo povzročajo raka.

V razkošju pomladi
Se že lep čas razvajamo
v razkošju pomladi.
Narava odeta v toplino sonca
se z njo je bahala še preden
prispela je zima do konca.
Marelice, slive, češnje
so kljub žejni, osušeni
zemlji, bogato zacvetele.

Žal so v EU ftalati, ki se večinoma »pretihotapijo«
iz uvoza, dovoljeni (uredba REACH 1907/2006).
Ironično je, da ima še Kitajska glede tega strožje
zakone.

Že se je muhasti april
svoji vlogi podredil,
sadovnjake, travnike, vrtove
potrebne vodice
z nekaj plohami zalil,
da so kar čez noč ozeleneli.
Velikonočni prazniki so že za nami
in praznik dela 1. maj ponuja se na dlani.
Dan, ki s trudom je prednamcev
za delavske pravice nekoč bil priborjen,
žal vse bolj izgublja svoj namen,
še priče smo krivicam.

Kaj lahko naredite?
Najbolj skrb zbujajoče je, da je največ kemikalij ravno
v otroških oblačilih.
Skrivajo pa se v raznih potiskih junakov iz risank
in drugih motivov, ki krasijo oblačila otrok, od
spodnjega perila pa do bunde. Ali ste vedeli, da
lahko mešanice kemikalij v otroških oblačilih (tudi
pri manjših odmerkih) vplivajo na reproduktivni
sistem in hormonsko ravnotežje otrok? Nacionalni
inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) meni, da so
otroci še posebno občutljivi, saj še nimajo dovolj
dobro razvitega sistema za presnovo kemikalij. Žal so
škodljive kemikalije odkrili tudi v izdelkih, narejenih iz
ekološkega bombaža, ki ga že najdemo v trgovinah.
Bombaž je že zrastel na ekološki način, obdelan,
pobarvan in potiskan pa je bil z istimi strupi kot druga
oblačila.
Najbrž si mislite, pa saj imamo zakone in zdravstvene
inšpektorje, ki prekontrolirajo vse izdelke, kajne.

Mamice si lahko vsaj za otroke sposodite že rabljena
oblačila, ki so bila večkrat že oprana in vsebujejo
manj škodljivih kemikalij. Z nakupom rabljenih oblačil
namesto novih prispevate tudi k ohranitvi okolja,
pa tudi manj obremenjujete družinski proračun.
Lahko tudi pobrskate po spletu za izdelki iz ekoloških
vlaken, obdelanih z naravnimi barvili, brez uporabe
strupenih kemikalij, vendar je teh bolj malo na trgu,
pa še precej draga so zaradi dražjih naravnih surovin.
Veliko izbiro rabljenih otroških in tudi odraslih oblačil
lahko najdete tudi v svojem domačem kraju, v
trgovini Stara šola v Sevnici, ki je po novem na Trgu
svobode 13 (bivši Peko). Trgovina je odprta vsak dan
od 8. do 16. ure, ob sobotah do 12. ure.
Stara šola – smešne cene, resen namen!
Več na www.starasola.si
Vir: https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/skodljive-kemikalijev-oblacilih-lahko-vplivajo-na-plodnost/330458

Naj mu na predvečer v spomin in čast
iz hribov in gričev zagore kresovi,
mlaj naj mesta in vasi krasi.
Zaplapolajo v vetru naj zastave,
naj v noč vesela pesem zadoni!
Vsem, ki so brez dela in se morda
krivica jim godi, naj že jutri
Iskra sreče se prikrade v žalostne oči!
Zdravka Brečko

Kako se luč razlije po hiši?
Tako, da odpremo okna.
Kako vstopi luč v človeka?
Tako da ta ljubezni odpre vrata
Paulo Coelho

Obstajajo trenutki,
ko se v našem življenju pojavijo težave
in ne moremo narediti ničesar.
Težave se pojavijo z razlogom.
Šele, ko jih prebrodimo, razumemo,
zakaj so se pojavile.
Paulo Coelho

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja
Aktivnosti
Društva invalidov Sevnica

RECEPTI

Srečanje pikadistov Šmarčna

Društvo invalidov Sevnica je 2. aprila v prostorih
gasilskega doma na Šmarčni organiziralo Srečanje
pikadistov, posvečeno pa je bilo jubileju našega
člana. DI Sevnica se zahvaljuje domačinu za vzorno
izvedeno srečanje in pogostitev. Hvala tudi vaški
skupnost Šmarčna za prostore, v katerih izvajamo
aktivnosti.
Priprava takega srečanja je za nas velik finančni
zalogaj, zato smo iskreno hvaležni vsem donatorjem.
Vse udeležence smo obdarili z rožico, še posebej
Kopalni dan Dobova
V petek, 5. aprila, smo se člani Društva invalidov smo se s skromnim darilom zahvalili dolgoletnemu
Sevnica odpravili na 2. kopalni dan v Dobovo, ki aktivistu Francu Mavriču, pozornost pa smo namenili
poteka v sklopu ohranjevanja zdravja. Iz Sevnice smo tudi krajanki, ki je prav takrat praznovala svoj rojstni
krenili ob 13. uri, bilo pa nas je kar za en avtobus, in dan. Lepo je bilo videti zadovoljne in nasmejane
sicer 54 članov. Kopalni dan je potekal pod vodstvom obraze, s tem je tudi ves trud aktivistov poplačan in
naše socialne komisije in prevozništva AP Novak že zdaj se veselimo srečanja prihodnje leto.
Sevnica.
Bernarda Janc
Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo imeli
zelo okusno malico in se potem družili. Po nagovoru
predsednika DI Sevnica smo obdarili še 5 naših članov,
ki so aprila praznovali rojstni dan, v večernih urah pa
smo se zadovoljni odpravili proti domu. Naslednji
kopalni dan bo v petek, 6. septembra. Vabimo pa
vas, da se nam pridružite tudi na preostalih naših Aprila smo se v Domu upokojencev Sevnica
intenzivno posvetili pripravi na velikonočne praznike.
dejavnostih.
Velika noč je namreč eden najpomembnejših
krščanskih praznikov in predstavlja za kristjane
Mednarodna razstava
praznik veselja in upanja. Verujejo, da je Jezus s
Ob 50-letnici ZDIS so se naši članice in člani udeležili svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt
mednarodne razstave ročnih del, odprta pa je bila od ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na
11. do 15. aprila v Slovenj Gradcu.
vstajenje po smrti. Tradicije se od držav do držav
razlikujejo, simbolika pa je v večini enaka … pirhi,
meso, hren, potica …

Velika noč, praznik upanja

Obvestila

Društvo invalidov Sevnica organizira spomladanski
izlet v Ribnico in okolico, ki bo 18. maja. Izlet je opisan
v Utripu 2019. Prijave zbiramo v pisarni društva
ob uradnih urah, dobite pa lahko tudi dodatne
informacije.

Narastek s krompirjem in šunko
Sestavine za 4 osebe:
pribl. 80 dag mokastega krompirja
1/4 kg zelja (očiščenega)
1/2 zavitek zamrznjene špinače ali pora
15 dag nastrganega ali nakockanega ementalca
15 dag prešane šunke
1 mali lonček creme fraîche ali
1/2 lončka kisle smetane
2–3 jajca
2 jedilni žlici zeliščne mešanice
pribl. 3–4 stroki česna
olje ali maslo
sol, poper, muškatni orešček
Krompir operemo in kuhamo v osoljeni vodi 25–
30 minut. Zelju odstranimo stržen, ga narežemo
na rezance, v slani vodi na hitro prekuhamo,
odcedimo, prelijemo s hladno vodo. Pustimo na
cedilu. Zamrznjeno špinačo odmrznemo, začinimo
s soljo, poprom in muškatom; por očistimo,
narežemo na kolobarje, na hitro prekuhamo.
Pečico segrejemo na 200 °C. Posodo za narastke
namažemo z maslom. Šunko narežemo na
rezance, krompir olupimo, še toplega na tanko
narežemo ali na grobo nastrgamo. Jajca stepemo
s creme fraîche, zmešamo z zelenjavo in zelišči v
krompirjevo maso, solimo, popramo, začinimo
s strtim česnom. Maso damo v posodo, jo
enakomerno razporedimo, potresemo s šunko
in sirom. Narastek pečemo v pečici na srednji
rešetki približno 30 minut.

Košarice
iz vlečenega testa z jagodami

Vir: Društvo invalidov Sevnica

www.kstm.si
V domu smo z organizacijo različnih delavnic
poskrbeli za praznično okrasitev prostorov. Barvali
smo pirhe, pripravljali aranžmaje, izdelovali butarice
z gospo Faniko in se ob tem spominjali časov, ko smo
bili še doma, v krogu svojih domačih. Pri okrasitvi so
Vsako pomlad Krajevna organizacija Rdečega križa nam pomagali prostovoljci, ki dnevno ali tedensko
Studenec pripravi srečanje starejših krajanov. Skupaj prihajajo v našo hišo. Ne smemo pa pozabiti tudi
ga pripravimo aktivisti iz KS Primož in Studenec. na Krkine prostovoljce, ki vsako leto v sklopu tedna
humanosti in prostovoljstva obiščejo naš dom in se
družijo s stanovalci. Letos sta se Krkini prostovoljki
Blažka in Andreja vključili v zaposlitveno skupino in
poskrbeli za praznično okrasitev domske avle.

Srečanje starejših
krajanov na Studencu

Sestavine za 4 osebe:
2 lista vlečenega testa
1 jedilna žlica stopljenega masla
4 skodelice za kavo ali skledice iz ognjevarnega
stekla ali skodeličasti modeli
Oba lista testa spojimo skupaj s stopljenim
maslom in narežemo 9 kvadratov (2 x po dolgem,
2 x po čez). Narobe obrnjene skledice položimo
na pekač in jih premažemo s stopljenim maslom.
Vsako skledico obložimo s kvadratom testa,
drugi kvadrat položimo diagonalno na prvega
in rahlo pritisnemo. Še enkrat premažemo s
stopljenim maslom in 10–12 minut pečemo,
da se testo zlato rjavo zapeče. Pustimo, da se
ohladi. Skledice tik pred serviranjem napolnimo
s smetano, skutno kremo ali sladoledom in
jagodami, rahlo potresemo s sladkorjem v prahu,
po želji okrasimo s sadno omako, jogurtom ali
vaniljevo omako.

Srečanja so zelo dobro obiskana, letos smo imeli 62
udeležencev, starih nad 70 let. Prijetno popoldne
so nam že na začetku popestrili učenci in učenke
POŠ Studenec, z učiteljicama Andrejo in Eriko. Vse
je najprej pozdravila Slavica Ivačič, predsednica
KORK Studenec, v nadaljevanju sekretarka OZRK
Sevnica Mojca Pinterič Krajnc, prav tako sta gostom
pozdravne besede namenila predsednika obeh KS,
Janoš Janc in Silvo Vintar. Krajani so bili zelo veseli
obiska župnika Fonzija Žiberta, ki si res vsako leto
vzame čas in nas obišče.

Prostovoljstvo je namreč neprecenljiva vrednota
današnjega časa, kar stanovalci zelo cenijo. V našo
hišo prihajajo vsak dan, med njimi in stanovalci pa
se spletejo tudi prijateljske vezi, zato smo vsakega
takšnega obiska vedno zelo veseli.

Sestavine za tortni model premera 24 cm:
umešano testo
1/2 kg kiselkastih jabolk (npr. sorte boskop)
sok 1/2 limone
2 jedilni žlici mandljevih lističev
2 jedilni žlici kristalnega sladkorja
Jabolka olupimo, jim odstranimo peščišče in
jih narežemo na 1–2 cm debele rezine, ki jih
pokapamo z limonovim sokom. Pripravimo
umešano testo. Testo nadevamo v model in
po njem v krogu razvrstimo jabolčne krhlje.
Mandljeve lističe zmešamo s sladkorjem in vse
skupaj posujemo po testu. Pečemo približno 25
minut.

Darja Borin
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Vir: knjiga Okusno in preprosto

Praznični jabolčni kolač

Oglasi

GRAJSKE
MESNINE
SEVNICA

Izbrana
kakovost
govedine
Certifikat »Izbrana kakovost
- sveže goveje meso.«
je garancija porekla in
vrhunske kakovosti.

TEL.: 07 816 36 00

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

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

delovni èas:
Delavniki: 9.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 13.00
Trg svobode 10, 8290 Sevnica

PONUDBA MAJIC IN KAP
»VISIT SEVNICA«,
LEPO DARILO
ZA TOPLE DNI

UGODNI DARILNI »BONI«

(ponudbe Slovenskih agencij in Term)

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287
20
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www.visit-sevnica.com
dozivljaj@kstm.si

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

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

Oglasi

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

strešna okna

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.

KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

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

izolacije

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

RADIOCENTER.SI
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Kralj med strehami
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Razvedrilo
NOVEJŠI MESTO OB
MATI
TIN,
ŠPORT, JADRANU V
OLIMPSKIH
KOMBINA- SREDNJI MOSTOVŽ
BOGOV
ITALIJI
CIJA
SKAKANJA
S PADALOM
NA CILJ
IN VELESLALOMA

GLAVNO
MESTO
GANE

NALIVNO
PERO

GLAVNO
MESTO
GVINEJE

POZNAVALEC
IRANSKE
KULTURE

Dobitek na loteriji
Mož: Draga, kaj bi storila, če bi zadel na loteriji?
Žena : Vzela bi polovico denarja in se nemudoma
odselila.
Mož: Zadel sem štirico, evo ti 2 eura pa se
nemudoma odpelji !!!

VOLIVEC

ANTIKVITETA

Drugo mnenje

AMERIŠKI
IGRALEC
ARKIN

KALCIJ

Mož, zdravnik in žena sta se skregala že pri
zajtrku. On, ves besen, vstane in odide in ji
spotoma zabrusi: »poleg vsega naj ti povem, da si
v postelji tudi zanič!«.
Po nekaj časa se je umiril in se ji želel opravičiti,
zato jo je poklical.
Dolgo časa je zvonilo, ko žena končno dvigne
telefon.
»Kje si bila tako dolgo?«
Žena odgovori: »V postelji«
»In kaj si delala tako pozno v postelji?«
»Iskala sem drugo mnenje!«

UM, RAZUM
JUŽNOAM.
KUKAVICA
URUGVAJSKI NOGOM.
AS (DIEGO)

JAPONSKO
OTOČJE
PREDEL
BLEDA
RICHARD
STRAUSS
RUSKI
VLADARSKI
NAZIV
RIM. ZGODOVINAR
GL. MESTO
WISCONSINA, ZDA

UDAV
TUJA,
IZRAZ
KOLOIDNA
3970 m EKSOTIČNA
POD
SNOV
V
ŽIVAL,
VISOK VRH
POLTRDEM
ZLASTI ULOMKOVO
S SLOVITO
ČRTO
STANJU
PTICA
SEVERNO
STENO
V BERNSKIH
ALPAH V
ŠVICI

OSREDNJE
SVETO
MESTO
MUSLIMANOV

SLOVENSKI
LITERARNI
ZGODOVINAR
(MATJAŽ)

PREPLAH

UNIČEVALNA
STEPSKA
KOBILICA

DUKE
ELLINGTON
KRAJ NAD
VIPAVSKO
DOLINO

PREBIVALCI
MAKEDONIJE

Vegetiranje
VRSTA
MEHANIČNIH
STATEV

ANDREJ
DEL ROKE
ŽDANOV
MED
KOMOLCEM
KADMOVA
IN
HČI
ZAPESTJEM

PAPEŽEVA
OKROŽNICA
KRAJ PRI
KRANJSKI
GORI

OMAR
NABER

NEUPORABLJENI DEL
NAJVEČJI
HRVAŠKI
POLOTOK

AMERIŠKI
IGRALEC
(RIP)
PRIJAZEN
POZIV K UDELEŽBI

BIBLIJSKI
PRAOČE
ČLOVEŠTVA
VELIKA
AZ. REKA

TURŠKI
MARŠAL
(OMER
PAŠA)

V svoja še tako majhna dejanja vložite
svoje srce, um in dušo.
To je skrivnost uspeha.
Swami Sivananda

ORANJE
DEPARTMA
IN REKA
V VZHODNI
FRANCIJI
PLANŠARJEVO
BIVALIŠČE
ISABELLE
ADJANI

VULKANSKO
OTOČJE
MED
ALJASKO IN
KAMČATKO
VEČERNI
LIST

AUGUST
ŠENOA

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e

KRAVICA
(NAR.)
PLAHTA ZA
PREKRIVANJE
TOVOROV

MESTO V
JUŽNI
SRBIJI

ŽAKAR: vrsta statev, LATAS: turški maršal, TACIT: rimski zgodovinar , ENCIKLIKA: papeževa okrožnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
KLEMEN SLAKONJA.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Luka Ržen, Okroglice 42, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
2. nagrada: Marjeta Dobovšek, Šmarčna 8a, 8294 Boštanj
3. nagrada: Mira Božičnik, Krajna Brda 50, 8283 Blanca

Nagrade za mesec MAJ
1. nagrada: pica po izbiri, ki jo podarja Gostišče Felicijan

Simona Felicijan s.p., Radna 31, 8294 Boštanj
2. nagrada: pica po izbiri, ki jo podarja Gostišče Felicijan
Simona Felicijan s.p., Radna 31, 8294 Boštanj
3. nagrada: majčka VISIT SEVNICA, ki jo podarja KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.5.2019 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
22
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Včeraj sva z ženo sedela na kavču in se
pogovarjala o življenju.
Pogovor je nanesel tudi na pomen človeškega
dostojanstva in bivanja.
Jaz sem ji rekel: »Draga, če se meni kdaj zgodi, da
bi bil v stanju vegetiranja, odvisen do aparatov
in tekočin, te res prosim odklopi vse stvari, ki me
držijo pri življenju.«
Ko sem to izrekel, je žena takoj vstala, izklopila TV
in mi vzela pivo.
Še danes ne vem kje sem ga polomil!!!

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

SKLEPNI
STAVEK V
GLASBI
PRIPADNIK
OSKOV

HRVAŠKI
DIRIGENT MIRSKI

VICOTEKA

Po loncu meša, se vrti, skrbi, da hrana se
ne prismodi. Kaj je to?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
pomaranča

Izžrebanec:

Silvo Demšar, Kaplja vas 20, 8295 Tržišče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

Kako se imenuje rastlina na sliki, endemit iz naših krajev?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Slovenska zastava ponosno vihra na Lisci.

Izžrebanka:

Tinca Kočnar, Blanca 66, 8283 Blanca

Oglasi

VPIS V
GLASBENO ŠOLO
SEVNICA
za šolsko leto 2019/2020
PROGRAMI:

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
(otroci letnik 2014)
GLASBENA PRIPRAVNICA
(otroci letnik 2013)

GLASBA
KLAVIR, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO,
KITARA, HARFA, HARMONIKA,
KLJUNASTA FLAVTA, FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON,
ROG, TROBENTA, POZAVNA, TUBA,
DRUGA KONIČNA TROBILA,
TOLKALA, CITRE, PETJE

ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS NOVIH UČENCEV
i!
od 3. do 15. maja 2019
ošl
Več informacij na gssevnica.splet.arnes.si

rod

b
Do

in

AKCI
www.cvetlice-vct.si

Nudimo:
EKO sadike zelenjave
EKO semena Amarant
Balkonsko cvetje, enoletnice,
zemlja, korita, lonci ...

Zdaj je čas,
da prinesete
korita in
posode za
poletno zasaditev.

5E0T
L

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

V CVETLI

SILVA SEV
VRTNARIJI NA

Primula (tr
Cikla

NOV

V VRTNARIJI N

EKO zelenjav
ALOE VERA - A

SPREJEMAMO NAROČ

KORIT IN UREJAN

Že naprej vabljeni po
ki bo to leto
in kvalitet

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277
maj 2019
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