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KOLOFON
Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica,
izdaja KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove
Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel
Svet zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne
11.4.2007. Medij Grajske novice je vpisan v razvid
medijev, ki ga vodi ministrstvo za kulturo, pod
zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga
vsa gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na
dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna
urednica, Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok
Felicijan - tehnični urednik, Annemarie Culetto, Eva
A U D E X Mojca
BOLD
Urh, Jože Novak, Miran CGrubenšek,
Švigelj,
C A USanja
D E XSlemenšek.
NORMAL
Tanja Urek, Petra Biderman,
CORBEL LIGHT

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.
Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala
Prelom: KŠTM Sevnica,
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si

Aktivnost ljudi je nadvse pomembna za
razvoj človeka. Človek, ki se razvija, je
bolj ustvarjalen, pozitiven, željan novih
izzivov in dokazovanj. Z aktivnim načinom
življenja krepi svojo osebnost in skrbi za
svoje zdravje.

tiste, ki nas pri delu spodbujajo.
Vsi skupaj imamo veliko izzivov na področju
povezovanja. Povezovanje in sodelovanje
sta ključ do uspeha. Tesnejša ko sta, bolj se
izboljšujejo kakovost bivanja, ekonomski
in družbeni učinek, učinkovitost in
konkurenčnost.
Tudi mi, ki skrbimo za različne dejavnosti Predvsem pa je pomembno, da smo pri
in aktivnosti v okolju, vsebine, ki to svojem delu odprti in sprejemamo pobude
spodbujajo, z velikim veseljem in okolja za sodelovanje.
pričakovanjem umeščamo na vsa
področja našega ustvarjanja. Zavedamo Pogumno in uspešno tudi v prihodnje.
se, da na takšen način nismo le prijazni
do uporabnikov in obiskovalcev, temveč
Mojca Pernovšek
pridobimo tudi sledilce, motivatorje in
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ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA LETA 2021 – MITJA JANC IN MOJCA KOLMAN
in tudi rokometa. V zadnji triadi sem bila
članica Mažoretk Sevnica, ki so takrat začele
delovati. Nekje v sedmem razredu osnovne
šole pa sem se na pobudo brata Simona
vpisala v Strelski klub Marok Sevnica. Brat
me je kar nekaj časa nagovarjal in kljub svoji
športni vnemi nad idejo strelskega športa
nisem bila navdušena. Na srečo je bil brat
dovolj vztrajen in prvemu treningu so sledili
drugi. Nisem potrebovala dolgo, ko me je
šport posrkal vase. Brat je sčasoma opustil
strelski šport, jaz pa sem se skozi vzpone in
padce vedno vračala na treninge. Strelstvo
je zame postalo način sproščanja, tudi v
najtežjih obdobjih mojega življenja je bilo
zame ključno za spopadanje in reševanje
stresnih situacij. Večkrat za šalo povem, da
ne vem, kako bi preživela brez strelskega
športa. Pravijo pa, da je v šalah tudi nekaj
resnice.

Mojca Kolman

Pred kratkim sta prejela nagrado športnik
oz. športnica leta 2021 v občini Sevnica.
Kakšni so občutki ob prejemu tega naziva
in kaj vama to priznanje pomeni?
Mitja: Vesel in ponosen sem, da sem postal
športnik leta v naši občini. Mislim, da to kaže
na to, da dobro delam, treniram in da sem
na pravi poti. Vsekakor sprejmem ta naziv
kot motivacijo za naprej. Ob tej priložnosti
se zahvaljujem vsem, ki so me v moji karieri
podprli in me še vedno.
Mojca: Prejetje takšne nagrade si štejem
v veliko čast. Zame je to velik opomnik,
da delamo dobro in kakovostno. Ob teh
priložnostih se ustavim in pogledam na
preteklo sezono z malo drugačnimi očmi.
Prevzameta me ponos in hvaležnost, da
imam ob sebi ekipo ljudi, ki mi pomaga
omogočiti, da lahko živim svoje športne
sanje. In to je nagrada vseh nas.
Kakšni so bili vajini športni začetki? Ali je
bil trenutni šport vajina prva izbira?
Mitja: Šport me spremlja že od rojstva, saj
prihajam iz športne družine. Rokomet oz.
mini rokomet sem začel igrati že v osnovni
šoli, moj učitelj pa je bil Bojan Dernovšek.
Sočasno sem treniral tudi nogomet,
vendar sem se pozneje odločil za rokomet v
Rokometnem klubu Sevnica in tam igral vse
do konca osnovne šole. Potem sem športno
pot nadaljeval v Celju in tam obiskoval tudi
srednjo šolo. V Rokometnem klubu Celje
sem igral tri leta, letošnjo sezono pa sem
član Rokometnega kluba Maribor Branik.
Mojca: Moji začetki v športu segajo v
začetek osnovne šole. V prvi triadi sem
bila članica Karate kluba Sevnica. Pozneje
sem se udeleževala raznih prosto vadečih
športnih ur badmintona, namiznega tenisa

Mitja Janc

Kako usklajujeta vse obveznosti poleg Na kateri dosežke sta najbolj ponosna?
športa?
Mitja: Ponosen sem na vse korake in dosežke
Mitja: Moram priznati, da imam zelo na svoji športni poti, saj se zavedam, koliko
natrpan urnik, saj igram v Rokometnem truda je treba vložiti in koliko odrekanja je
klubu Maribor Branik in se vsak dan vozim potrebnega. Vem, da ti v športu ne uspe
na treninge iz Celja, kar mi vzame veliko vedno in da ni vedno lahko, vendar je vredno
časa. Dopoldanski čas preživim v šoli, saj vztrajati. Če pa moram izpostaviti nekaj
obiskujem 4. letnik srednje šole. Še vedno pa uspehov, so to vsekakor evropsko prvenstvo
čez dan najdem nekaj časa zase in prijatelje. do 19 let, na katerem smo z reprezentanco
dosegli 4. mesto, potem prvi nastop v
Mojca: Z veseljem bi rekla, da je preprosto, a ligi prvakov proti danskemu državnemu
bi bila laž prevelika. Za aktivno udejstvovanje prvaku Aalborgu. Ti so bili potem v finalu
v strelskem športu potrebujem celotno lige prvakov, in nastop na olimpijskih igrah
ekipo, ki trdno stoji ob meni. Imam redno mladih v Bakuju leta 2018.
službo, ki mi z vožnjo vzame do 11 ur na
dan. Sem ponosna mamica šestletnemu Mojca: Vsako leto posebej sem neizmerno
sinu, ki me vsak dan potrebuje, jaz pa ponosna na dosežke državnega tekmovanja.
njega. Potrebujem popolno podporo To je v strelskem svetu poseben dogodek na
partnerja, starih staršev in tudi trenerja. slovenskih tleh. Vsako državno prvenstvo
Glede na obveznosti si treninge prilagajam je bilo okronano z mojo kolajno. To je
glede na posamezni dan, trener Mirko postala nekakšna moja tradicija in upam,
Ognjenović pa se mi vedno prilagodi. Ko da je ne prelomim še nekaj let. Do zdaj
sem začela spoznavati druge športnike in sem osvojila 4 naslove državne prvakinje,
s tem njihove trenerje, sem ugotovila, da dva naslova državne podprvakinje in dve
imam res veliko srečo, da imam trenerja, tretji mesti. Sem edina članica s štirimi
ki je živa enciklopedija znanja in ima široko naslovi državne prvakinje. Dosegla sem
srce. Vedno mi je na voljo, in to mislim tudi najvišji rezultat na mednarodnem
dobesedno. Vedno mi prisluhne, si vzame tekmovanju v Osijeku, to je 569 krov.
čas za treninge ob najbolj nenavadnem delu Osvojila sem 10. mesto. Zmanjkala sta mi
dneva in tudi čas za druženje z mano ob kavi. le dva kroga do finala. Odlična izkušnja, ki
Takrat skujeva najboljše načrte in najdeva pomaga pri gradnji psihološke priprave na
rešitve za najbolj nadležne težave. Hkrati pa nadaljnja večja tekmovanja. Trenutno sem
govoriva tudi o življenjskih temah. Prav tako na svetovni lestvici ISSF na 53. mestu. Zame
imam odličnega trenerja za fitnes, Roka je to najvišja uvrstitev do zdaj in sem na to
Veglja, ki je eden najbolj srčnih ljudi, kar jih izjemno ponosna.
poznam. Njegovo odlično znanje me vedno
reši pred tako zoprnimi poškodbami, saj Kaj vaju poleg športnega udejstvovanja v
skrbno pripravi moje treninge, prilagojene življenju še navdihuje?
strelskemu športu.
Mitja: Največji del mojega življenja je šport,
Brez podpore in tako odlične ekipe se mama tudi v prostem času, poleg tega pa se rad
in zaposlena ženska ne more profesionalno družim s prijatelji, si v kinu ogledam kakšen
ukvarjati s športom. Podpora vseh, družine film, da malo pozabim na rokometna igrišča
in strokovnega kadra, je ključna za aktivno in se popolnoma sprostim.
udejstvovanje v športnem svetu. Neizmerno
Nadaljevanje članka na 14. strani.
sem hvaležna, da imam te ljudi ob sebi.
april 2022
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Občinske strani

POROČILO
29. SEJE
OBČINSKEGA SVETA
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica
so se 16. marca sestali na 29. redni seji.
Uvodoma so se seznanili z letnim poročilom
o delu Medobčinskega inšpektorata
– Skupnega prekrškovnega organa
posavskih občin za leto 2021 in z oceno
izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Sevnica v preteklem letu. Vodja
inšpektorata je predstavil poudarke dela,
ki zajema predvsem nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov s področij urejanja
in varstva okolja, javnega reda in miru,
mirujočega prometa in tudi nadzora nad
hitrostjo vožnje. V razpravi so člani sveta
podali nekaj predlogov in usmeritev za
nadaljnje delo predvsem s področja nadzora
nad odlaganjem odpadkov.

GRAJSKE NOVICE
V zaključnem delu seje je bilo obravnavanih
tudi več zemljiško-pravnih zadev, imenovani ZA VEČJO
so bili novi predstavniki ustanoviteljice PROMETNO VARNOST
Občine Sevnica v svet Javnega zavoda
KŠTM Sevnica ter podano soglasje k delovni
uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih Večji varnosti pešcev v prometnem vrvežu
zavodih v občini Sevnica.
služijo novi, dvostransko osvetljeni znaki, ki
označujejo prehode za pešce. Zamenjavo
dotrajanih znakov je občina uredila na petih
prehodih čez državne ceste: v središču Loga
ZA KREPITEV VERIGE
in na poti skozi sevniško mestno središče.

PREHRANSKE
SAMOPRESKRBE

Zagotavljanje zadostnih količin trajnostno
pridelane in cenovno dostopne hrane je
pomemben cilj vsake odgovorne družbe, saj
je hrana temeljna življenjska dobrina in eden
ključnih elementov varnega bivanja.

Občina Sevnica krepitvi trdno sklenjene
verige lokalne samopreskrbe namenja
veliko pozornosti, z različnimi programi pa
S področja prostorskih zadev so člani sveta nudi stalno podporo lokalnim domačim
sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah ponudnikom in proizvodnji v domači občini.
Odloka
o
občinskem
podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike
Bautin, tržnice in javnega parkirišča, ki bo
omogočil več investicijskih dopolnitev za
dejavnosti zdravstvenega doma in lekarne.
V drugi obravnavi so sprejeli Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski
cesti, s katerim se omogočajo prostorski
pogoji za nadaljnje načrtovanje gradnje
večstanovanjskega objekta na nepozidanem
območju ob Planinski cesti v Sevnici s strani
zasebnega investitorja.
Širšo in za nadaljnji razvoj izjemno
pomembno razpravo so člani sveta opravili na
temo preskrbe s pitno vodo v občini Sevnica.
Geološki zavod Slovenije je v sodelovanju z
Javnim podjetjem Komunala Sevnica opravil
strokovno raziskavo za definiranje novih
vodnih virov, ki so primerni za dolgoročno
preskrbo osrednjega poselitvenega jedra
občine. Hidrološka raziskava je kot najbolj
primerne za zajem dodatnih količin pitne
vode izkazala tri lokacije, in sicer lokacije
na območju Dolnjega Brezovega, Radne in
območja v dolini Sevnične.

Dobro obiskanost Kmečke tržnice Sevnica,
ki redno obratuje ob sredah, petkih in
sobotah od 8. do 12. ure, dopolnjuje sobotna
ponudba ribarnice. Vsak dan pa je mogoče
obiskati mesomat, jajcemat in mlekomat. V
luči digitalnega in tehnološkega razvoja je
tovrstna ponudba čedalje bolj aktualna, saj
je raznovrsten nabor lokalnih dobrot pri roki
praktično kadarkoli.

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine
Sevnica v letu 2021 je podal predsednik
Alojz Guček. Opravljeni nadzori v preteklem
letu so zajeli več segmentov in investicij
občine ter njenih neposrednih proračunskih
uporabnikov, nepravilnosti pri tem niso bile
ugotovljene. Predsednik je ob tem predstavil
tudi Letni program dela in finančni načrt za Občina Sevnica je konec marca organizirala
leto 2022.
tudi javni posvet o krepitvi verige dobave
lokalne hrane v javne zavode, s ciljem
S potrjenim predlogom o oblikovanju razprave o krepitvi prehranskih verig v
cene grobnine in najemnine za uporabo lokalnem okolju, razširitvi sodelovanja in
mrliških vežic v občini Sevnica za leto 2022 novih priložnosti za pridelovalce lokalne
hrane.
sprememb cen glede na preteklo leto ni.
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Pri Vrtcu Ciciban Sevnica so bile urejene
nove talne označbe, ki so zaradi izstopajočih
barv zelo vidne in se uvrščajo med bolj
učinkovite metode izboljšanja varnosti v
cestnem prometu. V vrtcu so se pridobitve
zelo razveselili. »Upamo, da bodo zaradi njih
vozniki še bolj previdni na poteh, ki jih kot
pešci uporabljajo naši najmlajši,« so sporočili
iz vrtca.

RAZGLAŠENA
VELIKA POŽARNA
OGROŽENOST
Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje je s 14. marcem razglasila
veliko požarno ogroženost naravnega
okolja na območju celotne države, z
izjemo območij s snežno odejo, ki velja do
preklica. S tem je v naravnem okolju poleg
požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih
predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo
požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na
območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti
kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati
predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki
lahko povzročijo požar, in izvajati ognjemete.

Foto: Canva

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in Policija bosta v času
razglašene velike požarne ogroženosti
naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Občinske strani
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UREDITEV PODHODA
ZA DVOŽIVKE

POMLADNA
OKRASITEV

Pomladno obujanje narave sega tudi na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica gre iskrena
področje izjemne pestrosti živalskega sveta. zahvala za pomladno, v sončne barve odeto
okrasitev hodnikov občinske stavbe.
Z višjimi temperaturami zraka in zemlje se
začenja intenzivno obdobje selitve dvoživk,
ki pri svojem naravnem ciklu prehoda iz
prezimovališč v mrestišča prečkajo tudi
ceste. To zahteva še posebno previdnost
voznikov. Iz opisanih razlogov je Občina
Sevnica pristopila k ureditvi podhoda za
dvoživke na lokalni cesti proti Okroglicam.

DOBRODOŠLICA
KVAČKANEMU GRBU
OBČINE SEVNICA
Tudi Občina Sevnica je podprla projekt
Slovenija kvačka, v katerem je ekipa 211
kvačkaric in enega kvačkarja združila
spretnosti in ustvarila vseh 212 slovenskih
grbov. Sevniški grb je izdelala Ingrid Jelen in
ga v marcu še uradno predala občini oziroma
županu Srečku Ocvirku. Za izdelavo grba je
porabila kar 106 prostovoljskih ur in nekaj
manj kot dva kilograma volne. Grb velikosti
1 x 1,6 metra od zdaj lepo krasi preddverje
Trškega dvorca v starem mestnem jedru.

Javni razpisi 2022
GOSPODARSTVO
Predmet javnega razpisa s ciljem pospeševanja razvoja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih
sredstev v skupni višini 82.000 evrov za subvencioniranje naslednjih ukrepov: promocija izdelkov in
storitev na sejmih, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter finančne spodbude
za lokalne turistične ponudnike. Rok za prijavo je do vključno 20. maja 2022.

KULTURA
Predmet javnega razpisa s področja kulture je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Sevnica. V skupni višini 48.000 evrov bodo sofinancirani programi in
projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih: glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost ter foto, video in filmska dejavnost. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

TURIZEM
Predmet javnega razpisa s področja turizma je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v občini
Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo
na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Višina namenskih sredstev znaša 13.027
evrov. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

MLADINSKE DEJAVNOSTI
Predmet javnega razpisa s področja mladinskih dejavnosti je sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. Višina razpisnih sredstev znaša 15.135 evrov.
Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO
Predmet javnega razpisa s področja socialnega in zdravstvenega varstva pa je sofinanciranje
programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v skupni višini
25.000 evrov. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

Župan se ji je ob tem zahvalil za izreden trud
in ustvarjalnost. Namen projekta Slovenija
kvačka je bil ohranjati kvačkanje, podpreti
lokalne ustvarjalce in njihova ročna dela, z
dosežkom pa se želijo vpisati v Guinnessovo
knjigo rekordov.

Informacije in razpisna dokumentacija:

www.obcina-sevnica.si
april 2022

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Prepust je umeščen prečno na cesto in meri
14 metrov, v višino meri 0,8, v širino pa en
meter. Dvoživke bo proti podhodu usmerjala
varovalna ograja.
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GREGORJEVO

RAZISKOVANJE
REKE SAVE

Praznik, ko se ptički ženijo
in se luč »vrže v vodo«.

Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje
brez vode, ki ima v širšem pogledu veliko
Na dan svetega Gregorja (drugi pomladin) pomenov – predstavlja življenje, življenjski
12. marca se spominjamo starega ljudskega prostor, enakost, energijo, industrijo,
običaja, ko so se obrtniki s spuščanjem urbanizacijo, hrano …
lesenih cokel z gorečimi svečkami po potokih
simbolično poslovili od zime in se veselili, da
s prihodom pomladi pri delu ne bodo več
potrebovali luči. Po ljudskem izročilu se na ta
dan »ptički ženijo«, zato je praznik povezan
tudi z zaljubljenci.

Na podlagi ugotovitev naravoslovnega
eksperimenta, »kaj plava in kaj potone«,
smo iz lesenih palic, ki smo jih nabrali
med sprehodom, rafije in papirja izdelali
popolnoma ekološke »gregorčke« in jih
spustili po tekoči vodi (Hinji) in stoječi vodi
(bajerju). Dva »gregorčka« sta bila brez
jadra, dvema pa smo jadro dodali.
Ugotovili smo, da v vetrovnem vremenu
»gregorčki« z jadrom hitreje plujejo kot tisti
brez njega.
Na koncu smo si privoščili še posladek
ob ribniku. Preživeli smo krasno, poučno
dopoldne ob vodi.

MAJA IN JUNIJA
SEVNICA V ZNAMENJU
MODRE FRANKINJE

Modra frankinja v zadnjem desetletju
postaja paradni konj vin vinorodne dežele
Posavje. K dvigu kakovosti, prepoznavnosti
in aktualizaciji si že 12. leto prizadevamo tudi
v Sevnici, na KŠTM Sevnica v sodelovanju
s posavskimi vinarji. Zato že načrtujemo
Z namenom raziskovanja pomena vode, ocenjevanje, ki bo letos 6. maja.
vrednosti in pomena rek smo se z učenci
udeležili natečaja Postani Donavski umetnik
2021, ki je potekal pod sloganom Danes
delati za lepši jutri.
Učenci so izdelovali skulpture iz materialov,
nabranih ob obrežju rek in potokov. Hkrati
so posneli video o Savi.
Skulptura Ribica Mavrica, učenke Maše
Kramar iz 5. razreda, je osvojila 3. mesto v
državi.
Skupina učencev 9. razreda, ki so jo sestavljali
Tjaša Tratar, Žana Bartolj, Neja Tratar in Žan
Janežič, so izdelali skulpturo Čudovitega O potencialu in prihodnosti bodo razpravljali
kačjega pastirja, ki je bila zmagovalna v mednarodno priznani poznavalci te
starostni skupini od 12 do 18 let.
avtohtone slovenske sorte na kongresu,
Učenki Hana Trebše in Anja Jereb sta ki ga med 24. in 26. majem načrtujemo v
posneli video o Savi, ki je postav zmagovalni Sevnici. Ob tej priložnosti bodo razglašeni
posnetek v državi.
tudi rezultati 12. ocenjevanja modrih
frankinj, najboljše pa bo mogoče zdaj že
tradicionalno pokusiti na Festivalu modre
frankinje 9. junija v parku sevniškega gradu.
Vabljeni k spremljanju informacij na spletni
strani www.modra-frankinja.com.

Vir: Otroci Rožnate igralnice
z vzgojiteljicama Petro in Marjanco

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

www.visit-sevnica.com
Dosežkov smo
se zelo razveselili
in smo nanje
ponosni. Učenci
se bodo udeležili
mednarodnega
srečanja
z
najboljšimi
nacionalnimi
izdelki.
Zahvala
za
dosežke gre tudi
naši nacionalni
koordinatorki
Martini Zupan.
Mentorica
Tjaša Hribar Brce,
Osnovna šolaTržišče
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JURKOVA UČNA POT
NA LISCI KMALU
ŠE BOGATEJŠA
V sklopu projekta Centri interpretacije
zavarovanih območji je v sodelovanju med
Občino Sevnica, Regionalno razvojno
agencijo Posavje, KŠTM Sevnica in
zunanjimi sodelavci nastal novi itinerarij,
ki bo dopolnil sedanjo vsebino vodenja po
Jurkovi učni poti na Lisci. Zbrane vsebine so
bile v prvi polovici marca predane v uporabo
lokalnim turističnim vodnikom.

V prihodnjih mesecih pričakujemo
nadgradnjo vodenja po tej urejeni in
vsebinsko bogati poti, ki bo privlačnejša
večjemu številu obiskovalcev ne glede na
starost ali interes, primerna pa bo tudi za
manj telesno pripravljene. Za dodatne
informacije za vodenje in ogled z vodnikom
se oglasite v Doživljaju, TA Posavje na
Glavnem trgu 19, 8290 Sevnica ali nas
pokličite na 051 680 287. Dovolite, da vas to
pomlad prevzame narava.

ČEBELAM
PRIJAZNA SEVNICA
NA SEJMU
APISLOVENIJA

Ta je skupaj s sejmom kmetijske in gozdarske
mehanizacije Agritech drugi konec tedna
marca potekal na Celjskem sejmu. Pester
razstavni program, na katerem so si
obiskovalci lahko ogledali in tudi kupili
opremo za čebelarjenje, pripomočke in
material za čebelarjenje, izdelke iz medu,
se srečali z inovacijami v čebelarstvu,
apiterapijo in seveda kupili med, je dopolnila Za tematsko pot Gozd je kultura skrbi KŠTM
predstavitev občin, ki nosijo naziv čebelam Sevnica, sevniška tematska pot pa je ena
prijazna občina.
od štirinajstih učnih poti, ki so namenjene
izobraževanju in spoznavanju gozdov in
gozdarstva v Sloveniji v motu Učenje z roko,
srcem in možgani.

Na povabilo Čebelarske zveze Slovenije
smo KŠTM Sevnica in Občina Sevnica
skupaj z občinama Ivančna Gorica in Ravne
na Koroškem predstavljali ponudbo, ki jo
navdihujejo ravno čebele.

Francis Bacon

Na svetovni dan Zemlje
Gozd je kultura

Ob dnevu Zemlje, 22. aprila, vas vabimo
na dan odprtih vrat sevniške tematske poti
Pomlad je za čebele ključnega pomena, Gozd je kultura. Svetovni dan Zemlje je
čebele pa so ključnega pomena za človeka. odlična priložnost za oddih na prostem in
Zato jim v tem letnem času zdaj že premislek o tem, kaj nam naš mali planet
tradicionalno pripada sejem ApiSlovenija.
pomeni. Včasih se premalo zavedamo, da
je naša Zemlja minljiva in ranljiva, hkrati pa
tako edinstvena in čudovita, zato je še toliko
bolj pomembno, da si vzamemo čas za obisk
gozdov in drugih naravnih lepot. Poleg tega
takšno aktivno preživljanje prostega časa
pozitivno pripomore k našemu zdravju in
počutju, ta pot pa nam pomaga aktivirati
fizične in miselne mišice.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

»Dobrota ne pozna nobenega
pretiravanja, zgolj zmoto.«

NAMIG ZA PREMIK:

V ospredju so bili medeno doživetje
Sevničani in čebel'ce ter naši čebelarji in
rokodelci, ki pri svojem delu uporabljajo
čebelje pridelke. Bila pa je to tudi priložnost
za nova poznanstva, povezovanje in ideje, ki
jih bomo z veseljem razvijali.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Začetek in zaključek krožne tematske poti
Gozd je kultura je na spodnjem parkirišču pod
gradom Sevnica. Vodnik vas najprej seznani
z gozdnim bontonom in vas popelje na pot
okoli gradu, kjer na raznih točkah izveste
več o biotski raznovrstnosti in vlogi dreves
in gozdov. V deblaku si lahko ogledate vseh
36 drevesnih vrst, ki jih najdemo v okolici
sevniškega gradu. Drevesa pridobivajo
energijo s pomočjo fotosinteze (kaj je že
to?). Tudi o tem procesu nekaj izveste na tej
gozdni poti. Gozd seveda niso samo drevesa,
ampak tudi neštete druge rastline, živali,
glive in mikroorganizmi, ki bivajo v sožitju in
se med seboj sporazumevajo – kako, lahko
vidite pri drevesnem hotelu in preizkusite
tamkajšnji gozdni telefon. Poleg tega na
učni poti spoznate biotsko raznovrstnost
dreves, profil gozdnih tal, vinsko trto, grajski
park z drevesi, starimi tudi več kot 200 let,
in se ustavite pri grajskem čebelnjaku, kjer
čebele pridno nabirajo grajski med.
Prijave za brezplačni vodeni ogled tematske
poti Gozd je kultura ob svetovnem dnevu
Zemlje 22. aprila pošljite Domnu Cajnku na
domen.cajnko@zgs.si.
Organizacija:
KŠTM Sevnica in Zavod za gozdove Slovenije.
Vir: KŠTM Sevnica
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leta 2011 je član Rotary kluba Logatec. Vodi V delih govori kot o eksperimentalnem egu,
klubski projekt Umetniki v Rotary.
o pridrževanju ogledala samemu sebi in
Živi in dela v Ljubljani. Večkrat se je udeležil drugim.
ustvarjalne kolonije Arteko, kopija njegovega
Ta
podmena
dela krasi steklenico Art selection.
je izhodišče za
razstavo
naše
Razstava bo na ogled do sredine maja.
aprilske gostje v
Oknu
Radogost
Vabljeni.
in Stari galeriji.
Vabimo vas na odprtje razstave na grad
Eva Urh, KŠTM Sevnica O p a ž e n o
(spoznano) je njeno
Sevnica, ki bo v petek, 1. aprila, ob 18. uri
slikarstvo v svojem
v Mosconovi galeriji. Na ogled bodo dela
bistvu in vprašanju o
dveh umetnikov.
FOTOGRAFSKA IN
smislu človekovega
Slika
LIKOVNA RAZSTAVA
bivanja v svetu.
Ane Horvatiček Ivanišević
Avtorica na to zna
vedno odgovoriti povsem adekvatno.
V preddverju Trškega dvorca je bil marec
fotografsko obarvan s fotografijami V njenem slikanju in oblikovanju keramike
vsestranske ljubiteljske fotografinje Tanje gre za subtilne in intimne relacije, do katerih
Košar. Razstavne panoje je okrasila s je treba znati pravilno pristopiti.
čudovitimi fotografijami iz narave, razstavo
pa je naslovila V cvetju.
SLIKARKA K MOTIVU IN TEMI
PRISTOPA DUELNO:
KAKO STVARI VIDI IN
KAKO JIH OBČUTI.

ODPRTJE RAZSTAVE
DEL AVTORSKIH
PROJEKTOV:
VASJA ULRIH IN
DIME TEMKOV

Avtorica Tanja Košar

Odprtje bo v sredo, 6. aprila, ob 18. uri s
kulturnim programom v Grajski kapeli in
nadaljevanjem v galerijskih prostorih.
Avtorica Marija Oven

Vasja Ulrih, akademski kipar in restavrator,
se je rodil v Mariboru leta 1946. Študiral je Ljubiteljska likovna slikarka Marija Oven
kiparstvo na Likovni akademiji v Ljubljani od je marca postavila zanimiva likovna dela v
pisarni JSKD in ZKD Sevnica. Na razstavi je
leta 1974 do 1978.
predstavila motive iz narave, živali, tihožitja
Njegov umetniški opus obsega dela s in kulturno dediščino kraja.
področja kiparstva, slikarstva, grafike,
restavratorstva in ustvarjanja na glasbeno- Obema ustvarjalcema iskrene čestitke za
scenskih projektih. Petnajst let je bil član odlični razstavi.
Ljubljanske opere, pel je v več oktetih in
sodeloval s skupino Laibach. Dvanajst let Na likovni razstavi S poličke se bo aprila
je vodil podjetje Ulrih & Co. in sodeloval predstavila likovna pedagoginja Elena
pri projektu restavriranja Biskupske Sigmund. Na fotografski razstavi v
palače (Unescova dediščina), nagrajenem preddverju Trškega dvorca pa bo svoja dela
z evropsko nagrado za restavriranje. predstavil dolgoletni fotograf Vinko Šeško.
Sodeloval je na številnih razstavah in Vljudno vabljeni na ogled.
kolonijah doma in v tujini. Šest mesecev
Katja Pibernik, JSKD Sevnica
je ustvarjal in razstavljal v Kaliforniji. Je
tudi dobitnik nagrade mesta Sv. Lovreč
za dosežke v kulturi (Hrvaška). Živi in dela
v Ljubljani in Istri (Marasi). Leta 2021 je ZBIRKA OGLED IN
sodeloval na ustvarjalni koloniji Arteko
OKNO RADOGOST S
Šentjanž.

Dobrodošli.
Vir: KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

LITERARNA SKUPINA
VEČERNA ZARJA
Literarna skupina Društva upokojencev
Sevnica Večerna zarja izvaja svoj program.
Širši javnosti se predstavi dvakrat na leto,
naznani pomlad in počasti občinski praznik.
Prvo nalogo smo opravili 3. marca v Knjižnici
Sevnica, v kateri smo vedno dobrodošli.

SLIKARKO

Dime Temkov, akademski grafik in
oblikovalec, se je rodil leta 1971 v Skopju. ANO HRVATIČEK
Leta 1990 je končal Srednjo umetniško šolo IVANIŠEVIĆ
- oddelek grafika, nato pa študiral grafiko na
Fakulteti likovnih umetnosti v Skopju pri prof.
Dimčetu Nikolovemu ter diplomiral maja
Ko slikam, ne mislim na umetnost,
1995. Septembra istega leta se je vpisal na
poskušam misliti na življenje.
podiplomski študij grafike na Akademiji za
(Jean-Michel Basquiat)
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani
pri prof. Lojzetu Logarju. Deluje na več V likovni umetnosti (tudi drugih) in v filozofiji
področjih: umetniškem, organizacijskem, vedno obstaja samo človek proti svetu, to je
društvenem in humanitarnem.
temeljni postulat slikarke Ane Horvatiček
Ivanišević iz Zagreba. Njene abstrakcije so
Ustanovil je več kulturnih središč in galerij. ustvarjanje fiktivnega sveta, prek katerega
Organiziral je 21 mednarodnih likovnih umetnica na univerzalen način posreduje
kolonij. Imel je 50 samostojnih razstav. Od pričevanje o lastnem dojemanju življenja.
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Literarni večer Večerne zarje (foto: Ljubo Motore)

Svoje stvaritve so predstavili: Anica Perme,
Zdravka Brečko, Jana Cvirn, Štefi Vidrih,
Jože Žnidarič. Za vedrejše vzdušje pa je
poskrbela Slavka Grilc na sintesajzerju.
Vsebine pesmi in pripovedi so bile zanimive,
razmišljujoče in zabavne. Obiskovalci so
uživali.
Po zaključku so si ogledali še razstavo
ročnodelskega krožka Marjetica. Tudi
njihova dela so vredna ogleda.
Bil je zanimiv večer.
Lizika Ernestl

Kultura
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13.
JURJEVE PESMI
SVETOVNI DAN LUTK
NA SEVNIŠKEM
NA SEVNIŠKEM GRADU
V soboto, 19. marca, smo na gradu v
organizaciji z GLG (Grajsko lutkovno
gledališče) in KŠTM Sevnica skupaj s
prostovoljci pripravili že tradicionalno 13.
praznovanje ob svetovnem dnevu lutk.
Pripravili smo pester program, ki se je začel
z uvodnimi nagovori barona Moscona in
lutkovnega ministra za kulturo Baltazarja,
s prijaznim pozdravom župana Srečka
Ocvirka in direktorice KŠTM Sevnica Mojce
Pernovšek ter branjem slovesne poslanice
svetovne lutkovne organizacije Unima.

Nato je sledila lutkovna predstava v dvorani
Alberta Felicijana Trije čiči junačiči v izvedbi
Škratovega lutkovnega gledališča Celje.
Nato so se zbrani preselili v atrij gradu,
tam pa so na stojnicah potekale lutkovne
delavnice, animacije, razstava lutk lutkovne
skupine Vrtavke OŠ Boštanj in Mizica,
pogrni se, na kateri so lahko otroci ustvarjali
in se okrepčali. V Grajskem lutkovnem
gledališču je potekala razstava lutk in
izbranih slik lutkovno-slikarske kolonije
Lutkart. Program smo zaključili z lutkovno
igrano predstavo Moja Luna v izvedbi
gledališča Pravljičarna in slastno torto.
Veseli smo bili velikega obiska otrok in
staršev in dobrega odziva na izvedeni
program.

OD HITREGA STARTA
DO PRVEGA MESTA
NA NATEČAJU

Po izidu knjige leta 2020 Sveti Jurij in jurjevi
pevci na Sevniškem smo nato z Zavodom
KŠTM Sevnica dali pobudo za vpis Jurjevih
skupin in njihovih pesmi v register nesnovne
kulturne dediščine. V decembru 2021 smo
dobili potrdilo, da je pobuda primerna in
sprejeta za vpis register NKD. Vendar se je
pri predložitvi materiala o delovanju Jurjevih
skupin pojavila potreba po avdioposnetkih
jurjevih pesmi. Nekaj posnetkov smo dobili
v radijskih arhivih, vendar kakovost zvoka
ne ustreza. Porodila se nam je rešitev, da
posnamemo pesmi z vsemi 21 še delujočimi
jurjevimi skupinami in izdamo zgoščenko
z naslovom Jurjeve pesmi na Sevniškem,
s tem pa bi zadovoljili zahtevam za vpis v
register NKD in ob enem ustvarili zgoščenko
z zapisom ljudske kulturne dediščine našega
kraja.

2022

9. junij|17h-22h
GRAD SEVNICA

Od sredine marca si lahko v prostorih
Upravne enote v Sevnici ogledate slike treh
članic društva ljubiteljskih likovnih ustvarjalk,
in sicer Marije Oven, Mojce Musar in Irene
Zgonc. Vabljeni. Razstavo so končale Elena
Sigmund, Gordana Dobriha, Nevenka Flajs.
V februarju je imela mesečno razstavo Na
polički v prostorih JSKD OI Sevnica Gordana
Dobriha, v marcu razstavlja Marija Oven.
Na temo ob dnevu žena so z mentorico
Eleno Sigmund ustvarjali otroci 7. razreda v
OŠ Radeče. Nastale so prekrasne slike rož v
vitrage tehniki. Vse nastale slike si oglejte na
FB društva in na strani Mala akademija.

Jurjevci iz Rovišč, foto: Jože Hvala

S knjigo Sveti Jurij in jurjevi pevci na
Sevniškem, ki govori o naši navadi jurjevanja,
ki se je najbolj pristno ohranila v celotnem
Posavju le v sevniški občini, bomo imeli še
zgoščenko z vsemi pesmimi in bomo vpisani
v register nesnovne kulturne dediščine z
naslovom Petje jurjevih pesmi od hiše do
hiše Fantje, gremo Jurja pet!

V marcu so dvakrat tedensko potekala
Eva Urh, KŠTM Sevnica snemanja s studijsko ekipo v večnamenskih
prostorih v naši občini, za kar se vsem, ki so
odprli vrata svojih dvoran in večnamenskih
prostorov, iskreno zahvaljujemo. Vse Jurjeve
skupine so podprle idejo in se udeležile
12. F E S T I V A L
snemanj. Na snemanjih je sodelovalo okoli
320 pevcev.

MODRE
FRANKINJE

Člani
Kulturno-umetniškega
društva
Budna vas, sekcije Art Lipa, imamo novega
zmagovalca. Slovenia Olympic Team je v
sodelovanju s podjetjem Europlakat Slovenia
in Slovenskim paraolimpijskim komitejem
objavila natečaj Beijing 2022 Olympics. Med
760 prispelimi plakati (slikami) so izbrali
tri zmagovalce. V kategoriji osnovnošolski
otrok je zmagal član našega društva Marcel
Kajtna, sicer učenec 9. razreda OŠ Sava
Kladnika v Sevnici. Čestitamo.

Opravljeno delo bo namenjeno ljudem, ki
spoštujejo in podpirajo kulturno dediščino,
ljubiteljem ljudskega petja in seveda jurjevim
pevcem, ki bodo z veseljem prisluhnili
tekmecem iz sosednjih vasi ter vpeljali po
ljudsko kakšno spremembo, predvsem, da
navdušijo mlade, ki morajo to tradicionalno
navado v naših krajih nadaljevati.
Ciril Dolinšek

Cvetlična kompozicija

Vso pomlad se lahko vsi ljubitelji slikarstva
udeležite tečaja risanja in slikanja z imenom
Hitri start. To bo najhitrejša pot od prvih
linij s svinčnikom do učnega tihožitja, a ne
po fotografijah, ampak po opazovanju.
Tečaj je namenjen likovnim ustvarjalcem,
otrokom, starejšim od 12 let, kandidatom
za šole in fakultete, ki zahtevajo likovni
preizkus nadarjenosti in vsem osebah brez
predhodnega znanja, ki se le želijo naučiti
risati. Tečaj vodi Elena Sigmund, dipl. likovna
pedagoginja, vsako nedeljo vse do poletja.
Več informacij lahko dobite, če pišete na FB
Male akademije.
Tadeja Dobriha,
predsednica Kulturno-umetniškega društva Budna vas

www.modra-frankinja.com

SEVNICA

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“

www.modra-frankinja.com

organizator: KŠTM Sevnica | informacije: 031 344 916 | dozivljaj@kstm.si | www.modra-frankinja.com
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Delavnica bo v četrtek, 7. aprila, v
Mladinskem centru Brežice, z začetkom
ob 9. uri in bo trajala nekje do 13. ure. Kar
bodo mladi oblikovali na delavnici, bodo
predstavili tudi lokalnim odločevalcem.
V Mladinskem centru Sevnica bomo v Izbrana pobuda bo izvedena septembra
petek, 15. aprila, posvetili dan mladim 2022.
prostovoljcem in vsem, ki bi se želeli vključiti Ker stremimo k spodbujanju dialoga med
mladimi in odločevalci ter si želimo več
in sodelovati kot mladi prostovoljec.
mreženja in aktivne participacije mladih,
hkrati pa tudi povezovanja s šolami in drugimi
organizacijami, vabimo vse mlade, stare
od 13 do 29 let, da se pridružite dogodku.
Prosimo, da nam udeležbo potrdite do
28. marca na elektronski naslov: nastja.
volovec@zptm.si zaradi lažje nadaljnje
organizacije dogodka.

DAN MLADIH
PROSTOVOLJCEV

EVROPSKO LETO
MLADIH 2022
Z letom 2022 smo vstopili v evropsko
leto mladih, ki pomeni ključni trenutek
za razširjanje in delitev priložnosti za
mlade, njihovo aktivno udejstvovanje
in vzpostavitev aktivne vloge mladih pri
grajenju bolj vključujoče, zelene in digitalne
Evrope. V povezavi s tem so cilji evropskega
leta mladih:
• zajemati navdih iz mladih, njihovih idej in
vizij za nadaljnje delo;
• spodbujati mlade, vključno z mladimi z
manj priložnostmi, da postanejo aktivni
državljani in pripomorejo k pozitivnim
spremembam;
• promocija priložnosti za mlade za nudenje
podpore njihovemu osebnemu, socialnemu
in profesionalnemu razvoju;
• vzpostavitev zelenega in digitalnega
prehoda, ki ponujata nov pogled na
prihodnost ter priložnosti za mlade in
družbo kot celoto.
Konkretno za mlade to pomeni, da bo to leto
dogodkov, namenjenih njim, po vsej Evropi,
predvsem po Sloveniji pa bo potekalo kar
precej aktivnosti za mlade.
Ker je namen evropskega leta mladih

med drugim tudi pripomoči k boljšemu
razumevanju priložnosti, ki so na voljo
mladim na ravni EU, nacionalni, regionalni
ali lokalni ravni, je Evropska komisija na
Evropskem mladinskem portalu ustvarila
poseben razdelek, namenjen evropskemu
letu mladih, ki bo letos ostal glavni
komunikacijski kanal na ravni EU. Na spletni
strani
https://europa.eu/youth/year-ofyouth_sl lahko torej najdete zemljevid z
aktivnostmi, ki potekajo v sklopu tega leta.
Glavni komunikacijski portal na ravni
Slovenije bo spletni portal www.mladi.
si, osrednje mladinsko komunikacijsko
informacijsko središče. Portal je namenjen
mladim,
mladinskim
organizacijam,
posameznikom, ki delajo z mladimi, in
širši javnosti ter prenosu informacij znotraj
sektorja in predstavljanju dobrih praks.
Nataša Rupnik, KŠTM Sevnica
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Nataša Rupnik, KŠTM Sevnica

MLADINSKI AFTER
WORK PIKNIK
Mladinski svet občne Sevnica in KŠTM
vabita vse mlade, mladinske organizacije,
organizacije, ki delajo za mlade in mlade po
Dobili se bomo ob 16. uri v prostorih srcu, da se pridružite dogodku Mladinski
Mladinskega centra, se na kratko spoznali after work pikink, ki bo v petek, 1. aprila,
in družili, nato pa se bomo zabavali na ob 16.uri.
prostem, na igrišču pri OŠ Sava Kladnika.
Vljudno vabljeni.
Vir: KŠTM Sevnica

REGIJSKI POSVET ZA
MLADE V BREŽICAH
Mladinski center Sevnica vabi vse mlade,
stare od 13 do 29 let, na Regijski posvet
projekta ZPTM Brežice Lokalne pobude
za EU-cilje mladih ter k sooblikovanju
Resolucije o Nacionalnem programu za
mladino pod vodstvom Mladinske mreže
Mama.
Posvet bo 7. april, ob 9. uri, v prostorih
Mladinskega centra Brežice.
Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih
politik “nič o mladih brez mladih”, bo v
namen priprave lokalne pobude in pogovora
o željah mladih, ki bi jih bilo smiselno vključiti
v pripravo tako pomembnih dokumentov,
v MC Brežice organiziran regijski posvet,
na katerem se bodo mladi po skupinah
pogovarjali o področjih, ki jih pokrivata
strategija in resolucija:
· izobraževanje (formalno in neformalno –
mladinski sektor),
· zaposlovanje in podjetništvo,
· bivanjske razmere mladih,
· zdravje in dobro počutje (v širšem pomenu
– tudi šport),
· okolje in trajnost,
· mladi in družba ter pomen mladinskega
sektorja,
· kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Namen srečanja je, da se mladi in vsi,
ki delamo za mlade, spet srečamo in
družimo. Vsekakor je cilj, da obudimo delo
Mladinskega sveta Sevnica in preletimo
Strategijo za mlade v Občini Sevnica 2019–
2024, ključno pa je, da se mladi pogovorimo
o tem, kaj potrebujemo in si želimo, kaj
pričakujemo od institucij v občini, kaj nam
manjka in kaj pogrešamo ter kaj lahko
nudimo in kako bolj učinkovito sodelujemo.
Zato vas vabimo, da se nam pridružite na
pikniku, ki se bo začel s formalnim delom v
DoMladih ob 16. uri in nadaljeval s piknikom
v lokalu Platz. Za vse dodatne informacije
in vprašanja smo vam na voljo na številki
051 680 220.
Nataša Rupnik, KŠTM Sevnica

Mladina
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MEDNARODNO
TEKMOVANJE
BRAINOBRAINFEST 2022

so čedalje bolj zaželene in pomembne pri
osebnostnem razvoju in tudi nadaljnjem
delovanju na kariernem področju.
Otroci se tekmovanja in priprav nanj vsako
leto ponovno veselijo in tudi letos ni bilo nič
drugače, čeprav je bilo ponovno izvedeno v
spletni obliki. Udeleženci in njihovi starši so
tak način lepo sprejeli, kljub temu pa upamo,
da bomo lahko prihodnje leto spet potovali
v Dubaj in dogodek izvedli v živo, tekmovali
drug ob drugem, se spoznali tudi z drugimi
»bobki« iz drugih držav ter skupaj doživeli to
čudovito izkušnjo.

Brihtneinspretneglavicemladihudeležencev
programa Brainobrain z vsega sveta so
imele spet priložnost svoje sposobnosti
preizkusiti in izkazati na mednarodnem
tekmovanju Brainobrainfest, ki je tudi
letos, zaradi posebnih razmer, potekalo na
spletu. V nedeljo, 29. januarja, se je tako v
hitrostnem računanju pomerilo okoli 23.537
tekmovalcev, ljubkovalno imenovanih bobki
Povzela Julija Zalokar.
iz 72 različnih držav. Dogodka se je udeležilo
Vir: Brainobrain Slovenija
tudi več kot 360 otrok iz Slovenije in med
njimi so bili uspešni tudi otroci iz sevniške
občine. Champion pokal je osvojila Žanet
Cesar (OŠ Savo Kladnik Sevnica), zlato
PUSTNO RAJANJE
medaljo sta osvojili Mia Zalokar (OŠ Savo
Kladnik Sevnica) in Anastasia Ivanič (OŠ V VRTCU PRI
Blanca), srebrno medaljo pa Mark Kunst OSNOVNI ŠOLI KRMELJ
(OŠ Boštanj), Sara Kunst (OŠ Boštanj), Zara
Kovačič (OŠ Boštanj), Tereza Tabak (OŠ
Savo Kladnik Sevnica), Vita Novšak (OŠ Leto je naokrog in spet je prišel pustni čas.
Savo Kladnik Sevnica), Žak Cesar (OŠ Savo Pust ima pomembno vlogo v vrtcu, saj z njim
Kladnik Sevnica).
vključujemo in seznanjamo otroka v lastno
kulturo in kulturno dediščino. Vsako leto
se strokovni delavci v vrtcu trudimo, da z
obujanjem, spodbujanjem in nadaljevanjem
čudovitega slovenskega običaja v otrocih
zanetimo iskrico navdušenja in spoštovanja
do ohranjanja tradicije. Tudi letos smo
pust zaznamovali v dopoldanskem času.

Tekmovanje je obsegalo reševanje
60 zapletenih računov, pri čemer so si
udeleženci, otroci, stari od 4 do 14 let,
pomagali z usvojenimi veščinami hitrostnega
računanja. Mlajši otroci so na primer lahko
do rešitev pomagali z uporabo abaka,
starejšim pa je pri reševanju pomagala
mentalna aritmetika oziroma vizualizacija.
Za reševanje so imeli na voljo 4 minute časa,
za zmagovalce pa so bili razglašeni tisti, ki
so čim več računov izračunali najhitreje in
najbolj natančno.
»Tekmovanje
smo
poimenovali
Brainobrainfest, zato ker je to festival
veščin in talentov. Izredno smo ponosni
na naše bobke, ki kljub še vedno
nenavadnim okoliščinam vztrajajo in
ostajajo zvesti naši bob rutini. Z veliko
resnostjo in odgovornostjo so pristopili k
Brinobrainfestu, kar potrjujejo tudi osvojene
nagrade,« je povedala direktorica programa
za Slovenijo Tea Grbić. Ustanovitelj
programa Anand Subramanian pa poudarja,
da se otroci v Barinobrain programu poleg
odličnih vedenjskih, jezikovnih in drugih
sposobnosti naučijo tudi razmišljati hitreje
in jasneje ter pogosto najdejo rešitve tam,
kjer jih drugi ne. Takšne in podobne veščine

NAJBOLJŠI PLAKAT
NA NATEČAJU
OLIMPIJSKEGA
KOMITEJA SLOVENIJE
Pred začetkom zimskih olimpijskih iger
Peking 2022 je Olimpijski komite Slovenije
v sodelovanju s podjetjem Europlakat in
Slovenskim paraolimpijskim komitejem
objavil natečaj za izbor najboljših plakatov.
Skupaj so prejeli 760 plakatov otrok in
mladih.

V kategoriji osnovnih šol je zmagovalni
plakat narisal Marcel Kajtna, 9.c razred, OŠ
Sava Kladnika Sevnica. Mentorica: Janja
Flisek – Balog.
Zmagovalci natečaja bodo prejeli posebne
nagrade in šli na ekskurzijo, ki jo bodo
organizirali za celotni razred.
Marcelu iskreno čestitamo.
Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Pustno rajanje

Veliko smo se pogovarjali o pustnih šemah,
običajih, peli pesmi in prebirali zgodbe. Na
pustni torek, 1. marca, smo v vrtcu veselo
rajali v pustnih maskah in kostumih. Mlajši
otroci so ob glasbi rajali v večnamenskem
prostoru vrtca, starejši otroci pa so se
odpravili rajat na parkirišče pred šolo
ter se sprehodili po Krmelju, s petjem in
igranjem na inštrumente pa s razveseljevali
mimoidoče. Za konec smo se posladkali
s krofi in čajem, kot se za prave maškare
spodobi. Za otroke, ki so imeli počitnice, smo
pripravili nabor dejavnosti: pesmi, uganke,
grafomotorične vaje, likovne dejavnosti,
pobarvanke, zgodbice in nekaj spletnih
povezav do glasbe, na katero so lahko tudi v
popoldanskem času skupaj s starši zaplesali
ter zapeli v maskah in kostumih. Želimo si,
da nas kmalu pozdravi pomlad, maškare pa
se spet srečamo prihodnje leto.

Med trenutki,
ki se spominjam
srečnih dnevov v življenju,
mi spomini
na velikonočne praznike
vedno vzbudijo družinsko srečo.

Aleksandra Kopar

april 2022
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ŠPORTNIK LETA 2021

ŠOLSKI ŠPORT

Na prireditvi Športnik leta 2021, ki jo
je nedavno organizirala Športna zveza
Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in
KŠTM Sevnica, so bila podeljena priznanja
športnicam in športnikom za izjemne
dosežke v različnih kategorijah.
Športnica leta je postala Mojca Kolman iz
Strelskega društva Marok Sevnica, športnik
leta pa Mitja Janc, član Rokometnega
kluba Celje Pivovarna Laško. Priznanje za
športno ekipo leta je prejela članska moška
teniška ekipa Teniške akademije gospod
Ficko, priznanje trener leta pa Igor Povše
za trenersko delo na področju rokometa.
Športna osebnost leta je postal Pavel
Drobne, ki že vrsto let skrbi za organizacijo
tradicionalnega Gorskega teka na Lisco.

Občinsko prvenstvo v košarki
Učenci letnik 2009 in mlajši
1. mesto: OŠ Boštanj
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
3. mesto: OŠ Blanca
Na področno tekmovanje se uvrstita ekipi
OŠ Boštanj in OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Košarka: 1. mesto: učenci OŠ Boštanj (Bruno Smrekar,
Jure Čuden, Naj Plazar, Tjan Robida, Patrik Malnar,
Matic Kostevc, Anej Kolman, Ažbe Kovačič,
Tilen Pfeifer, Jošt Pirc, Nejc Rak, Aljaž Simončič)

Učenke letnik 2009 in mlajše
1. mesto: OŠ Blanca
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Na področno tekmovanje se uvrstita ekipi
OŠ Blanca in OŠ Sava Kladnika Sevnica.
Letošnji prejemniki priznanj
ob skupinskem fotografiranju.

Podeljena so bila štiri priznanja za
perspektivne športnike, in sicer Kiari
Blatnik iz Športnega društva Blanca, Deji
Udovč (Ženski rokometni klub Krka Novo
mesto), Uni Grubešić iz Teniške akademije
gospod Ficko in Maju Repovžu (Atletski
klub Sevnica).
Perspektivna športna ekipa je postala
selekcija starejših dečkov Rokometnega
kluba Sevnica, posebno pohvalo za izjemen
športni dosežek pa je prejela selekcija U12
Teniške akademije gospod Ficko. Športno
društvo Partizan Sevnica je postalo
prejemnik posebnega jubilejnega priznanja
na temeljih 110-letne tradicije.

Košarka: 1. mesto: učenke OŠ Blanca (Bina Katarina
Groboljšek, Lia Lucija Pinoza, Zala Klenovšek,
Nika Radej, Nuša Perc, Martina Šutar, Eva Virant,
Julija Zidar, Ajda Budna, Tina Stopar, Kiara Blatnik

Področno prvenstvo v badmintonu
(ekipno)
Učenci in učenke letnik 2009 in mlajši
(nekategorizirani):
3. mesto: OŠ Krmelj
Učenci in učenke letnika 2007 in 2008
(nekategorizirani):
1. mesto: OŠ Krmelj
(uvrščeni na državno tekmovanje)

6. mesto: Lana Vurnek
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9. mesto: Iza Brus
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
15. mesto: Zala Plazar
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
22. mesto: Pia Petan
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Učenci letnika 2007 in 2008
(nekategorizirani):
6. mesto: Jaka Županec
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9. mesto: Timon Imperl
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
10. mesto: Kimi Hribar-Šalamon
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
14. mesto: Anej Metelko
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
17. mesto: Lovro Mlinarič
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Ekipno Učenke in učenci letnika 2007 in
2008:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
(Zara Stanič, Žanin Cesar, Jaka Županec,
Timon Imperl)
Jan Samide, KŠTM Sevnica

DRUŠTVO
ŠOLA ZDRAVJA,
PODRUŽNICA SEVNICA
Skupine Društva Šola zdravja se običajno
družimo in izvajamo vadbo 1000 gibov
po metodi doktorja Nikolaya Grishina na
prostem. Ko druženje ni bilo mogoče, smo
vadili individualno ob posnetkih, skupno
pa smo vsako jutro od pol osmih do osmih
organizirali videovadbo. Zdaj smo veseli,
da je spet vse po starem in se dobivamo v
Sevnici pri športnem domu in Srednji šoli
Sevnica, pa tudi v Boštanju, Krmelju in na
Logu.

Področno prvenstvo v veleslalomu in
deskanju na snegu (posamično in ekipno)
Dogodka so se udeležili tudi člani ekipe, ki je leta 1972
osvojila naslov državnih rokometnih prvakov,
na fotografiji z županom.

Prireditev je vodila predsednica Športne
zveze Sevnica Sara Martinšek, v pozdravne
nagovore pa so svoje misli strnili župan
Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica
Mojca Pernovšek in osrednji gost dogodka,
nekdanji rokometaš dr. Urban Šilc.
Glasbeno točko je pripravila citrarka Ana
Mak, športni nastop pa ekipa Športnega
društva Partizan Sevnica.
Vir: Občina Sevnica
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VELESLALOM
Učenke letnik 2009 in mlajše
(nekategorizirane):
5. mesto: Bina Katarina Groboljšek
(OŠ Blanca)
7. mesto: Lia Lucija Pinoza (OŠ Blanca)
Učenci letnik 2009 in mlajši
(nekategorizirani):
3. mesto: Tilen Grilc 2009
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Učenke letnika 2007 in 2008
(nekategorizirane):
2. mesto: Zara Stanič
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5. mesto: Pia Paulina Pinoza (OŠ Blanca)

Videovadba

V preteklih letih smo sodelovali na veliko
prireditvah in širili spoznanje o pomenu
gibanja za zdravje in dobro počutje, vadili
smo tudi z malčki iz Vrtca Ciciban in
osnovnošolci. Tako sodelovanje načrtujemo
tudi v prihodnje. Svoj način za vzdrževanje
kondicije in krepitev imunskega sistema pa
bomo širši javnosti predstavili ob svetovnem
dnevu zdravja v četrtek, 7. aprila, ob 17. uri
na igrišču pri Športnem domu Sevnica.
Vabljeni.
Vir: Ekipa vaditeljev in vaditeljic
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ROKOMETNI
KONEC TEDNA
V soboto, 12. marca, je v sevniški dvorani
potekala prava rokometna poslastica.

ROKOMETNE NOVICE
Marca je bil ritem vseh naših selekcij
tekmovalen. Odigrale so nekaj zelo
pomembnih tekem, težko je izpostaviti
najpomembnejše. Najmlajši si nabirajo
izkušnje v igranju turnirskega sistema,
starejše deklice še presenečajo med
svojimi vrstnicami z odličnimi igrami,
mlajši in starejši dečki so med boljšimi v
državi, kadeti in mladinci so v svoji ligi pri
vrhu razpredelnice, članska ekipa pa nas
je prav tako razveselila z nekaj res dobrimi
predstavami v zadnjem obdobju. Če
povzamemo, dosegamo vrhunske rezultate,
ki so plod kakovostnega dela trenerjev in
vseh, ki pripomorejo, da klub deluje na tako
visoki organizacijski ravni.

Dopoldne smo starejše deklice A in
starejše deklice B odigrale dve tekmi proti
Rokometnemu klubu Olimpija in dosegle dva
odlična rezultata – zmagi. Sledila je tekma
starejših dečkov A proti Rokometnemu
klubu Drava Ptuj, tudi oni so premagali svoje
nasprotnike. Zvečer pa se je v dvorani odvil
derbi med članskima ekipama RK Sevnica in
RK Krško. Žal so bili Krčani močnejši, kljub
temu pa je bilo v dvorani odlično vzdušje, za
katerega so poskrbeli navijači. Rokometno
obarvan konec tedna pa se je naslednjega
dne zaključil z ligaškim turnirjem mlajših
dečkov C.
Upam, da bo takšnih koncev tedna v
prihodnosti še več.

DBV IPPON SEVNICA
– 7 MEDALJ NA
MEDNARNODNEM
TURNIRJU V JU JITSU
Po razmerah, ki so v zadnjih dveh letih
onemogočale in prepovedovale športna
tekmovanja, so športniki le dočakali veselje
in se udeležili tekmovanj tudi v ju jitsu.

Vita Sečki

KAR 223 OBISKOV
NA ŠPORTASTIČNIH
POČITNICAH
Potrditev o dobrem delu smo dobili tudi na
prireditvi Športnik leta v Občini Sevnica za
leto 2021 in spet prejeli veliko nagrad. Naj
še dodamo, da so tudi na Rokometni zvezi
Slovenije opazili, da v našem kraju uspešno
gradimo rokometno zgodbo, zato so nam
zaupali tudi zbor reprezentance Slovenije
kadetinj na začetku aprila.

Športna zveza Sevnica je tudi te zimske
počitnice organizirala brezplačno aktivno,
športno počitniško varstvo. V ponedeljek
gimnastično in akrobatsko obarvano, v torek
in sredo z raznoraznimi igrami in tenisom,
v četrtek in petek pa igre z žogo (košarka,
nogomet, rokomet ...).

Ne moremo reči, da se je počitniških
dejavnosti udeležilo 223 različnih otrok, ker
so nekateri tako zelo uživali, da so prišli kar
vsak dan. Prve tri dni je bilo okrog 50 otrok
vsak dan, v četrtek in petek pa med 35 in
40. Izjemno ponosni smo nad obiskom in že
odštevamo čas do prvomajskih počitnic, ko
Več o dogajanju v Rokometnem klubu bomo spet organizirali počitnice. Starši, če
Sevnica si lahko ogledate na Facebooku in vam zmanjka dopusta, ne skrbite, z nami
Instagramu kluba.
bodo vaši otroci zelo uživali.
Prepričani smo, da smo na pravi poti.
Zavedamo pa se tudi, da so z razvojem
kluba potrebe in obveznosti večje. Prosimo
vse, ki bi nam želeli finančno, materialno
ali organizacijsko pomagati, da se nam
pridružite in sooblikujete nadaljnje uspehe.

Vir: Rokometni klub Sevnica

Sara Martinšek

Ju jitsu zveza in JJK ADK Maribor sta v
soboto, 19. marca, organizirala mednarodni
turnir v ju jitsu. Tekmovanja so se udeležili
predstavniki in reprezentance Črne gore,
Avstrije, Makedonija Madžarske in večji
del klubov iz Slovenije. Med njimi so
bili tudi tekmovalci DBV Ippon Sevnica.
Dvanajstčlanska tekmovalna ekipa je z
uspešnimi nastopi, predvsem v mlajših
selekcijah, osvojila 7 medalj.
1. mesto Ajda Stritar
1. mesto Špela Žnidaršič
1. mesto Jakob Žnidaršič
2. mesto Matevž Simončič
2. mesto Nikola Pipan
3. mesto Jure Čuden
3. mesto Jaš Klavs
4. mesto Erik Pinoza
5. mesto Lan Prah
5. mesto Žiga Mirt
5. mesto Stefi Miletič
5. mesto Andreja Urh
Vodstvo društva se zahvaljuje donatorjem
in sponzorjem (Tanin Sevnica, Občina
Sevnica, Pleskarstvo Kozmus Franc in KŠTM
Sevnica), da tudi v letu 2022 podpirajo mlade
tekmovalne selekcije.
Miran Grubenšek
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ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA
LETA 2021 – MITJA JANC IN
MOJCA KOLMAN
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odlična tekma. Bila sem sproščena, z glavo
in telesom pri vsakem strelu posebej. Moj cilj
je bil na tej tekmi dosežen. To je moj način
športa, ki me napolni.
Kakšni so vajini cilji za v prihodnje?

Nadaljevanje intervjuja iz 3. strani.
Mojca: Kadar se ne ukvarjam s športom, je
umetnost moja druga strast. Po izobrazbi
sem grafična oblikovalka in to me spremlja v
vsakodnevnem življenju. Če mi čas dopušča,
fotografiram dogodke, rojstnodnevne
zabave ali družinska srečanja. Redko tudi
poroke.

Mitja: Pred kratkim sem podpisal pogodbo
z Rokometnim klubom Celje Pivovarna
Laško, kamor se vračam prihodnjo sezono.
Trenutno sem član Maribora in glavni cilj je
čim višje mesto na lestvici. Vsekakor želim
napredovati in zaigrati v tujini na najvišji
rokometni ravni in morda nekoč tudi z
bratom Blažem.

Kaj vaju najbolj motivira ob težkih Mojca: Sanje so velike, realno življenje pa je
drugačno. Najbolj si želim priti v poklicno
trenutkih?
športno enoto, ki bi mi omogočila normalno
Mitja: V najtežjih trenutkih me najbolj življenje ob športnem udejstvovanju. Nato
motivira in žene naprej želja po uspehu, pa stremeti k pridobitvi olimpijske kvote.
Trenutni osnovni cilj pa je ostati aktivna na
napredovanju in uresničitvi vseh ciljev.
tekmovalnem področju, uspešno usklajevati
Mojca: Življenje je čustveni vrtiljak. In kadar treninge, službo, družinsko in socialno
sebi ne posvečam dovolj časa, se to pokaže življenje. Rezultati in dosežki na tekmovanjih
na moji potrpežljivosti in strpnosti do sebe pa bodo prišli sami. Zahvaljujem se
in drugih. Pomembno mi je, da se tega našim klubskim pokroviteljem, ki nam z
čim večkrat zavem in si vzamem čas zase. manjšimi prispevki pomagajo. Hvala Pošti
Po lanski končani sezoni sem pregorela in Slovenije, Termoelektrarni Brestanica,
takrat je bilo težko. Več kot dva meseca Hidroelektrarnam na spodnji Savi in Marjanu
sem potrebovala, da sem lahko zadihala s Guliču.
polnimi pljuči. V takem življenjskem slogu,
Pogovarjal se je Jan Samide.
kot ga imamo, se to zgodi izjemno hitro in to
prepozno prepoznamo. Sin je tisti, ki me uči
in opominja na bistvo življenja. Manjka nam
pogled na življenje z otroškimi očmi. Ta svet
je tako preprost in pristen. To mi pomaga, USMERITVE ZA ZBIRANJE
da se večkrat ustavim, živim v trenutku in HUMANITARNE POMOČI ZA
poenostavim svoje skrbi. Nič ni tako nujno UKRAJINO IN UKRAJINSKE
kot naše zdravje in dobro počutje v trenutku,
BEGUNCE V DRUGIH DRŽAVAH
ki ga tisti hip živimo.
Kaj bi svetovala mladim športnikom?
Mitja: Naj pridno trenirajo in vztrajajo v
svojem športu. Najpomembnejše pa je, da
ne obupajo in da stremijo k svojim ciljem, saj
je vse dosegljivo.
Mojca: Če se ozrem nazaj, v mlajša leta, bi si
želela, da bi razumela svoj potencial in kako
pomemben je čas, ki ga imam. Življenje je
polno porazov in zmag. Kako pa gledamo na
to, je odvisno od nas samih in je ključnega
pomena. Porazi so kot naši otroci, ki nam kar
pokažejo naše šibke točke. In od nas samih je
odvisno, ali bomo to zmogli videti, sprejeti in
razumeti. Zmage so sladki trenutki življenja,
ki nam pokažejo, da smo na ta dan nekaj
naredili odlično. Športniki si vedno želimo
zmagovati. A naj bo zavedanje, da dobri
rezultati in zmage pridejo sami od sebe. Naj
ne bo vaša osredotočenost samo in zgolj na
zmago. Naučiti se uživati na tekmovanju in
si ne zadajati dodatnih zahtev in rezultatskih
pričakovanj. Tekmovanja so za uživanje.
Na treningih trdo delamo in tekmovanja
so naše nagrade. Glavni cilj vsakega
tekmovanja posebej je, da nam uspe uživati.
Marsikatera moja tekma, na kateri sem
dosegla povprečen rezultat, je bila zame

14

april 2022

V Sloveniji poteka zbiranje finančnih
prispevkov, ki jih lahko posamezniki,
poslovni subjekti nakažejo na javno
objavljene namenske transakcijske račune,
odprte pri RKS in Slovenski karitas za pomoč
prizadetim v Ukrajini:
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE,
Mirje 19, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0310 0111 1122 296
Sklic: SI00 96889
BIC BANKE: SKBASI2X
Koda namena: CHAR
ali
SLOVENSKA KARITAS,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Sklic: SI00 870
Koda namena: Pomoč Ukrajini
Glede nastanitev in oskrbe beguncev
v Republiki Sloveniji je za namestitve
odgovoren Urad Vlade Republike Slovenije
za oskrbo in integracijo migrantov.
Telefon: 040 853 421
E-naslov: info.ukrajina@gov.si
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo
in integracijo migrantov je vzpostavil vladni
klicni center, v katerem so za pojasnila glede
pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz

Ukrajine, na voljo strokovnjaki z različnih
področij. Klicni center deluje vse dni v tednu
od 8. do 18. ure. Za klice iz Slovenije je na
voljo brezplačna telefonska številka 080 41
42, za klice iz tujine je šštevilka +386 1478
7530. V klicnem centru bodo strokovnjaki
nudili informacije glede vstopa in bivanja v
Sloveniji, postopka priznanja mednarodne
zaščite ter informacije, na kakšen način
lahko posamezniki ali organizacije nudijo
finančno ali materialno pomoč.
K zbiranju pomoči v občini Sevnica so
pristopile osnovne šole sevniške občine,
zbrana pomoč se v sodelovanju z občino
in območnim Rdečim križem logistično
ustrezno odpremi v državni center.
Usmeritve za dodatno zbiranje, usklajeno
na regijski ravni, bo Občina Sevnica sproti
objavljala na spletnih omrežjih.
Vir: Občina Sevnica

POSAVCI BEREMO
SKUPAJ 2022
Bralni projekt Posavci beremo skupaj
se je počasi, a trdno zasidral v delovanje
treh posavskih knjižnic: Knjižnico Brežice,
Valvasorjevo knjižnico Krško in Knjižnico
Sevnica in je plod sodelovanja zaposlenih
vseh treh ustanov.
Letos posavske bralce povezujemo že
dvanajstič. Kot vsako leto smo z novim
bralnim naborom razveselili na prvi
pomladni dan in svetovni dan poezije, 21.
marca. Osem mesecev, do 20. novembra,
boste lahko, bralke in bralci, prebirali skrbno
izbrane knjige, ki so tudi posebej razstavljene
v vsaki od omenjenih knjižnic.
Izbor branja tudi letos obsega 30 leposlovnih
del domačih in tujih avtorjev, 5 pesniških
zbirk, 3 esejistična dela in 2risoromana oz.
stripa. Bralcem ponujamo raznovrsten,
kritičen, aktualen izbor, upoštevajoč različne
bralne okuse, a s skupnim imenovalcem:
kakovostno.
Kako lahko sodelujete?
Knjige so opremljene s knjižnimi kazalkami,
na katere bralci vpišete svoje ime in naslov
prebrane knjige ter po želji tudi mnenje
o prebranem in jih ob naslednjem obisku
oddate v knjižnici. Veseli smo vseh vaših
odzivov o prebranem. Bralcem, ki boste
med trajanjem projekta prebrali najmanj
5 knjig z bralnega seznama in se v projekt
aktivno vključili z izpolnjenimi knjižnimi
kazalkami o prebranem gradivu, bomo
podelili simbolično nagrado.
Vabljeni k branju in sodelovanju.
Saša Zimšek, Knjižnica Sevnica
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POVEZUJEMO VODOVODE: PROJEKT HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Projekt Hidravlične izboljšave v občini
Sevnica je večletni projekt, katerega
poglavitni cilj je povezati vodooskrbne
sisteme levega in desnega brega Save na
način, da bo mogoče ob povečani porabi
oziroma v primeru izpadov vodnih virov na
desnem bregu Save del vode zagotoviti iz
vodooskrbnega sistema na levem bregu,
torej iz vodooskrbnega sistema Sevnica.
Z investicijami na posameznih odsekih
vodovodnih sistemov bo tako urejena
zanesljiva oskrba s kakovostno pitno
vodo, hkrati pa bo urejena zaščita vodnih
virov pred vplivi onesnaževanja na način,
ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično
učinkovit.

V sklopu projekta se gradi povezovalna
hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v
enoten vodovodni sistem v dolžini dobrih
21 kilometrov. Projekt je razdeljen na osem
sklopov oziroma odsekov. Na območju
vodovoda Nova gora bo na odseku Preska–
Lukovec zgrajena trasa v dolžini 1500
metrov. Na območju vodovoda Sevnica
bo na odseku Log–Orle zgrajena trasa v
dolžini 2500 metrov, urejeno bo tudi novo
prečrpališče Log. Urejena bo povezava med
vodovodom Šentjanž in vodovodom Krmelj,
urejen bo tudi nov vodohran Šentjanž s
prostornino okoli 120 kubičnih metrov. Na
odseku Metni Vrh–Drožanje bo urejena
povezava med vodovodom Zabukovje
in vodooskrbnim sistemom Sevnica, s
povezovalno traso v skupni dolžini 6000
metrov. V dolžini 6500 metrov bo urejena
povezava vodovodov Sevnica–Breg–Loka.
Urejen bo tudi vodovod Handija s traso
dolžine okoli 3000 metrov.

Na vsakega izmed teh vodovodnih sistemov
je priključenih več kot 50 oseb s stalnim
bivališčem oziroma porabo 10 kubičnih
metrov vode na dan, kot taki pa so skladno z
zakonodajo opredeljeni kot javni vodovodni
sistemi. Skladno z Uredbo o pitni vodi
morajo biti takšni sistemi pod zdravstvenim
nadzorom, ki zagotavlja neoporečnost vode.

Projekt lahko spremljate na
spletni strani
www.povezujemo-vodovode.si

naročena objava

Podpora Evropske unije in državnega
proračuna za realizacijo projekta je
2.353.881,65 evrov. Kohezijski sklad za
realizacijo projekta prispeva 2.204.575,97
evrov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo pa 389.042,82 evrov. Občina
Sevnica za projekt prispeva 902.628,30
evrov. Izvajalec gradbenih del podjetja
je podjetje Komunala Sevnica. Vrednost
pogodbenih del je 3.110.616,38 evrov.

Projekt Hidravlične izboljšave v občini
Sevnica bo povezal 11.286 prebivalcev. Na
skupni vodovodni sistem bo priključenih
dodatnih 810 prebivalcev. Od tega bo 406
prebivalcev priključenih na odseku, ki bo
povezal vodovode Sevnica–Breg–Loka.
Na območju Šentjanža se bo na skupni
vodovodni sistem priključilo 130 prebivalcev,
na območju naselja Lukovec 187 prebivalcev,
na območju Pokleka 72 prebivalcev in na
območju Metnega Vrha 15 prebivalcev.

Na javni vodovodni sistem se bodo v sklopu
projekta priključili tudi nekateri vaški
vodovodni sistemi, ki so v domeni krajevnih
skupnosti ali vaških vodovodnih odborov,
zanje pa je Komunala Sevnica do zdaj
izvajala zgolj nadzor nad kakovostjo pitne
vode. To so vodovodni sistemi Lukovec,
Izgradnja vodovodne trase Primštal–Šentjanž,Breg–Šentjur,Okroglice,
na območju Zabukovja. Cirje–Ledina in Razbor–Lisce.

Po priključitvi vodovodnih sistemov na javne
vodne vire in vodovode, zgrajene v sklopu
projekta, bo naštete vodovodne sisteme v
upravljanje prevzela Komunala Sevnica.
Dostop do neoporečne pitne vode mora
biti omogočen slehernemu posamezniku.
K temu cilju stremi tudi Občina Sevnica,
ki skladno s strategijo vodooskrbe v
tesnem sodelovanju s Komunalo Sevnica
kot izvajalcem gospodarske javne službe
preskrbe s pitno vodo stalno spremlja
urejenost vodooskrbnih sistemov na
območju celotne občine. Projekt Hidravlične
izboljšave v občini Sevnica je kot eden večjih
vodooskrbnih projektov v zadnjem obdobju
usmerjen v zagotavljanje nemotene
preskrbe s povezovanjem več vodnih
virov, ki bodo v sinergiji oskrbovali večino
prebivalcev sevniške občine.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

naročena objava

Izgradnja vodovodne trase
na območju Cirja.

Trenutno potekajo dela na odsekih
vodovodnega sistema Zabukovje in Sevnica,
povezovanje vodovodov Šentjanž in Krmelj,
zgradnja vodohrana Šentjanž, dela na
odseku Okroglice–Lisce–Cerje–Dolna v
sklopu gradnje vodovoda Sevnica–Breg–
Loka in na območju vodovoda Log–Orle,
kjer poteka gradnja prečrpališča.

OBVESTILO O PODALJŠANEM ČASU URADNIH UR UPRAVNE ENOTE SEVNICA
Zaradi povečanega števila menjav osebnih dokumentov Upravna enota Sevnica z 28. 3. 2022, začasno
za oddajo vlog za osebne izkaznice, potne liste in vozniška dovoljenja, podaljšuje uradne ure:
Ponedeljek
7.00-12.00 in
13.00-15.00

URADNE URE OD 28. 3. 2022 do 31. 5. 2022
Torek
Sreda
Četrtek
7.00-12.00 in
7.00-12.00 in
8.00-12.00 in
13.00-15.00
13.00-17.00
13.00-15.00
Naročanje ni potrebno.

Petek
7.00-13.00

Uradne ure za pridobitev
osebnih dokumentov
bodo tudi

v soboto, 2. aprila 2022
do 8. do 12. ure.
Upravna enota Sevnica
april 2022

15

Utrip življenja

GRAJSKE NOVICE

ZBOR ČLANOV
DRUŠTVA
UPOKOJENCEV
SEVNICA

EKIPNI TURNIR V
PIKADU
V četrtek, 10. marca, je Pikado sekcija
pod vodstvom Francija Selaka pri Društvu
upokojencev Sevnica organizirala ekipni
turnir v pikadu v počastitev praznika občine
Sevnica za leto 2021. Prvotno je bil turnir
planiran načrtovan 4. novembra lani, a je
bil zaradi covidnih ukrepov prestavljen na
letošnji marec.

V četrtek, 11. marca, se nas je 133 članov in
članic Društva upokojencev Sevnica zbralo
na zboru v Gostišču Dolinšek na Vrhu pri
Boštanju. Koliko veselih srečanj in prijetnega
klepeta. Rokodelski krožek Marjetice je
pripravil razstavo nekaterih svojih del,
prostor pa je s svojo dekoracijo pripomogel Na turnirju so sodelovale štiri ekipe.
k slovesnemu vzdušju.
Rezultati turnirja:
1. DU Sevnica (moška ekipa): 5236 točk
2. DI Sevnica (mešana ekipa): 5210 točk
3. DU Tržišče (mešana ekipa): 4527 točk
4. DU Tržišče (ženska ekipa): 4295 točk

RECEPTI
»USEKLO ZELJE«
1 kg kislega zelja
2 stroka česna
lovor
poper
kumina
suha kost ali koža za okus (suha
rebrca)
1kg krompirja
špeh ali ocvirki za zabelo
sol
Zelju dodaj vse sestavine, nasekljan česen
in kuhaj. Krompir olupi, nareži, osoli in
kuhaj posebej. Ko je kuhano, naloži v
skledo po plasteh najprej odcejeno zelje,
nato krompir, spet zelje in krompir in dolij
malo vode od krompirja. Na koncu nareži
špeh ter ga ocvri in zabeli.
Lahko zabeliš še z domačimi ocvirki.

Najboljši posamezniki TOP 10:
1. Jože Simonišek, DI Sevnica: 1589 točk
2. Bojan Sorčan, DU Sevnica: 1481 točk
3. Franci Selak, DU Sevnica: 1392 točk
4. Ivan Umek, DI Sevnica: 1388 točk
5. Franc Dobovšek, DU Sevnica: 1221 točk
6. Lojze Repovž, DU Tržišče: 1220 točk
7. Lara Bec, DU Tržišče: 1206 točk
8. Vinko Sitar, DU Tržišče: 1165 točk
9. Toni Kovačič, DU Sevnica: 1142 točk
10. Jože Kelnerič, DI Sevnica: 1117 točk
Zmagovalna ekipa je prejela pokal, pa tudi
prvi trije posamezniki. Vse ekipe in najboljši
posameznik so prejeli tudi Županovo
Zbor smo sklenili s skupno pesmijo Kol'kor vino kot prispevek Občine Sevnica ob
kapljic, zdravico, malico in druženjem, izvedbi tekmovanja, ki je bilo posvečeno
ki nam je v preteklih kriznih časih tako praznovanju občine Sevnica.
manjkalo.
Romana Ivačič

Brane Busar za DU Sevnica
foto: Zoran Zelič

KOLERABA V
»BURKELJCAH«
25 dkg kolerabe
25 dkg rumenega korenja (svinjskega)
25 dkg suhega fižola
sol
poper
peteršilj
OCVIRKI ZA ZABELO
Kolerabico in korenje nareži na manjše
kocke in dodaj k fižolu, ki se je namakal
čez noč. Dodaj še začimbe in vse skupaj
kuhaj približno eno uro. Jed naj bo bolj
gosta, ne preredka. Zabeli z ocvirki.

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv kmečkih ženaTržišče
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Vir: JSKD OI Sevnica in Knjižnica Sevnica 2021 - Dnevi evropske kulturne dediščine inTeden kulturne dediščine - izbor receptov

133 udeležencev in udeleženk (foto: Vinko Šeško)

Po pozdravnih besedah predsednice
Društva Ane Jelančić smo uživali ob ubranih
glasovih Mešanega pevskega zbora Srebrni
glas, potem pa so nas ogreli še plesalci in
plesalke Folklorne skupine Spomin.
Delovno predsedstvo pod vodstvom Franca
Ernestla nas je spretno vodilo po dnevnem
redu: prisluhnili smo vsebinskemu in
finančnemu poročilu, poročilu nadzornega
odbora in častnega razsodišča. Res bogato
delo in tak je tudi program za leto 2022,
podprt s finančnim načrtom. Posebne
razprave ni bilo, pozdravil pa nas je Jože
Žnidarič, predsednik Pokrajinske zveze
društev upokojencev Posavja. Na njegov
predlog smo vstali in v tišini pomislili na vse,
ki trpijo v vojni.

Oglasi
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Dejan Cesar
Od kje sem: Razbor pod Lisco
Zakaj kandidiram za poslanca DZ:
Verjamem v sodelovanje med različnimi
generacijami in poklici. Zagovarjam
drugačno politiko, ki ne temelji na
ideologijah, temveč na skupnem
prizadevanju za dobro vseh ljudi.
Mladi imamo dolžnost, da poskrbimo
za starejše, zato se bom v svojem delu
posvetil predvsem reševanju problematike
prenizkih pokojnin ter izzivom, s katerimi se
najpogosteje soočajo starejši. Obenem pa
moramo poskrbeti, da smo mladi deležni
novih priložnosti, na katerih bomo gradili
svojo in našo skupno prihodnost.
Z dobro voljo, sodelovanjem in vztrajnostjo
gremo pogumno naprej – hvala za vaš glas!
Dejan Cesar

Naše zaveze:
Socialna in pravna
država

Za mlade

Kmetijstvo

Za starejše

Skrb za najranljivejše člane
naše družbe. Spoštovanje
človekovih pravic in svoboščin,
pravil zapisanih v ustavi in
zakonih in neodvisna sodišča.

Prenovljen izobraževalni
sistem. Spodbujevalna
zaposlitvena in stanovanjska
politika za uresničitev
osebnih in poslovnih ciljev
mladih znotraj meja države.
Omogočanje razvoja
ustvarjalnosti in podjetnosti.

Napredno, okolju prijazno,
trajnostno kmetovanje, ki bo
zagotavljalo lokalno pridelane
naravne dobrine in prehransko
samozadostnost. Kmetovanje,
ki temelji na odgovorni kmetiji,
ki je bila vedno sinonim za
slovensko podeželje.

Dostojne pokojnine, ki jih
bo omogočala predvsem
spodbujena podjetnost aktivnih
generacij. Dolgotrajna oskrba
zagotovljena na svojem domu
ali v izbranih ustanovah.
Izgradnja novih domov,
negovalnih bolnišnic, enot za
geriatrijo, paliativno oskrbo.

Gospodarstvo

Zdravstveni sistem

Decentralizacija

Okolje

Odprava nepotrebne
administracije, razbremenitev
stroškov dela, trajnostna
naravnanost, kot odpravljanje
ovir za sproščanje podjetnosti.
Malo gospodarstvo in
trajnostni turizem kot
perspektivna nosilca
gospodarskega razvoja.

Sodobno, kvalitetno,
učinkovito in dostopno
zdravstvo, ki bo na prvo
mesto postavljalo človeka,
uporabnika zdravstvenega
sistema in njegovo zdravje.
Uporabnik mora postati tisti,
ki bo odločal kako upravljati s
svojim lastnim zdravjem.

Enakomeren gospodarski
in družbeni razvoj države.
Zaposlitvene možnosti in
kvalitetno življenje v vseh
regijah.

Čist zrak in čista pitna voda za
vse državljane. Spodbujanje
trajnostne naravnanosti vseh,
ki živimo v tem okolju, saj smo
od njega soodvisni.

nasadezela.si
NAŠA DEŽELA #ZaLjudi
Naša dežela,
dr. Aleksandre Pivec

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.
Naročena objava.

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

april 2022
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

petek, 1. 4., ob 8.00 – Fotografska razstava Vinka Šeška
30. 4., ob 14.00
v preddverju Trškega dvorca
petek, 1. 4., ob 8.00 Likovna razstava Elene Sigmund
– 30. 4., ob 14.00
petek, 1. 4.,
Rišemo po korakih
ob 16.00
petek, 1. 4.,
Mladinski after work piknik
ob 16.00
petek, 1. 4.,
Odprtje razstave del avtorskih projektov:
ob 18.00
Vasja Ulrih in Dime Temkov
sobota, 2. 4.,
Mladinska gledališka musical skupina
ob 18.00
sobota, 2. 4.,
Gledališka igra/satira Pohlep v Dolini Barjanski,
ob 19.00
Kulturno društvo Mah teater, Log pri Brezovici
sobota, 2. 4.,
Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde
ob 19.00
nedelja, 3. 4.,
25. Licitacija krač in salam pri sv. Joštu
ob 11:30
ponedeljek, 4. 4.,
Prvi del tečaja prve pomoči
ob 15:20
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
ponedeljek, 4. 4.,
MC kuharija
ob 16.00
torek, 5. 4.,
Igre na prostem
ob 15.00
torek, 5. 4.,
Drugi del tečaja prve pomoči
ob 15:20
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
torek, 5. 4.,
Tai Chi
ob 17:30
sreda, 6. 4.,
Skupina za starše z dojenčki
ob 17.00
sreda, 6. 4.,
Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji,
ob 18.00
slikarka Ana Horvatiček Ivanišević iz Zagreba
četrtek, 7. 4.,
Svetovni dan zdravja z Rdečim križem Sevnica merjenja
ob 8.00
holesterola in sladkorja v krvi ter krvnega tlaka
četrtek, 7. 4.,
Besedne igre
ob 14:30
petek, 8. 4.,
Rišemo po korakih
ob 16.00
petek, 8. 4.,
Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde
ob 19.00
sobota, 9. 4.,
Delavnica pisanja eseja na maturi
ob 10:30
sobota, 9. 4.,
DOBRODELNI KONCERT za LINO
ob 18.00
Orkester Slovenske vojske s sopranistko Tino Debevec
sobota, 9. 4.,
Mladinska gledališka musical skupina
ob 18.00
sobota, 9. 4.
Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde
ob 19. uri
ponedeljek, 11. 4.,
Velikonočne ustvarjalnice
ob 14:30
ponedeljek, 11. 4.,
Izpit iz prve pomoči
ob 15.00
torek, 12. 4.,
Igre na prostem
ob 15.00
torek, 12. 4.,
Tai Chi
ob 17:30
sreda, 13. 4.,
Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure.
ob 7.00
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796
sreda, 13. 4.,
Skupina za starše z dojenčki
ob 17.00
četrtek, 14. 4.,
Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure.
ob 7.00
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796
četrtek, 14. 4.,
Velikonočne ustvarjalnice
ob 14:30
petek, 15. 4.,
Dan mladih prostovoljcev
ob 16.00
sobota, 16. 4.,
Lov na "čokoladna" jajčka
ob 15.00
sobota, 16. 4.,
Mladinska gledališka musical skupina
ob 18.00
torek, 19. 4.,
Igre na prostem
ob 15.00
sreda, 20. 4.,
Skupina za starše z dojenčki
ob 17.00
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GRAJSKE NOVICE
Kje?

Organizator - informacije

Preddverje Trškega dvorca

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Pisarna JSKD in ZKD
Sevnica

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

PLATZ

KŠTM, MSOS

Grad Sevnica

Zavod QRA in KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana GD
Studenec

KD Studenec

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

pri cerkvi sv. Jošta pod Lisco KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco
Zdravstveni dom Sevnica predavalnica

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

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica predavalnica

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

OZ RK Sevnica

OZ RK Sevnica

OZ RK Sevnica

OZ RK Sevnica

Grad Sevnica

Rudi Stopar v sodelovanju s KŠTM Sevnica

Lekarna "Pod Sv. Rokom"

OZ Rdečega križa Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Dom mladih

Študentski klub Sevnica

Športni dom Sevnica

RK Sevnica, KŠTM Sevnica, družina Šukelj,
Občina Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Območno združenje RK
Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Športni Dom Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Športni Dom Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koledar prireditev

GRAJSKE NOVICE
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

četrtek, 21. 4.,
ob 15.00
petek, 22. 4.,
od 9. -12.00
petek, 22. 4.,
ob 10.00
petek, 22. 4.,
ob 11.00
petek, 22. 4.,
ob 14.00
sobota, 23. 4.,
ob 18.00
sobota, 23. 4.,
ob 18.00
ponedeljek, 25. 4.,
ob 16.00
torek, 26. 4.,
ob 15.00
torek, 26. 4.,
ob 17:30
sreda, 27. 4.,
ob 17.00
četrtek, 28. 4.,
ob 10.00
petek, 29. 4.,
ob 10.00
sobota, 30. 4.,
ob 18.00

MC nagradni festival mini iger

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Dan odprtih vrat

Šentjanž, 041/342-070
Učni čebelnjak ČD Šentjanž ČD
ciril.kolenc@siol.net

Dan Zemlje in Dan gozdne učne poti Gozd je kultura

Grad Sevnica

Zavod za gozdove Slovenije in KŠTM Sevnica

Dan Zemlje – Saditev sevniške voščenke

Pri POŠ Studenec

Turistična zveza občine Sevnica

Svetovni dan Zemlje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Stres in soočanje s čustvi

Dom mladih

Študentski klub Sevnica

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

MC kuharija

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Skupina za starše z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Počitniški MC

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Počitniški MC

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Vabljeni na prireditve in imejmo se lepo.

april 2022

19

Oglasi

GRAJSKE NOVICE

Politika mora delati za vse ljudi,
za podjetnike in kmete, za
mlade, za čisto okolje.

Janez Kukec

Spoštovane volivke, spoštovani volivci, občanke in občani.
Občino Sevnica odlikuje kakovosten življenjski standard, ki se uresničuje z vizijo sorazmernega razvoja. Sem Janez Kukec
iz Tržišča, po izobrazbi specialist javne uprave, in si kot podžupan Občine Sevnica že tretji zaporedni mandat prizadevam
za ambiciozen razvoj občine na vseh področjih družbenega življenja. Kot nekdanji dolgoletni predsednik krajevne
skupnosti Tržišče in aktivni član različnih društev znam prisluhniti potrebam krajanov in občanov. Z znanjem in izkušnjami
pri delu v lokalnem okolju, z dobrim prepoznavanjem potreb in priložnosti ter z delavnostjo, vztrajnostjo in odgovornostjo
želim interese domačih krajev in ljudi zastopati v Državnem zboru Republike Slovenije. Zato bom na državnozborskih
volitvah 24. aprila 2022 kandidiral na listi Povežimo Slovenijo, ki trdno zastopa stališča povezovanja in sodelovanja.

Slovenija je močna takrat, ko je gospodarsko uspešna. Življenje na podeželju mora postati privilegij. Povsod
moramo ustvariti pogoje za razvoj na način, da spoštujemo načela trajnosti in dostojanstvo človeka.
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Dan odprtih vrat
slovenskih čebelarskih društev

22. aprila 2022
med

9. in 13. uro

Učni čebelnjak ČD Šentjanž v Šentjanžu
Čebelarsko društvo Šentjanž tudi letos, ob svetovnem dnevu Zemlje,
pristopa k dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih
društev, ki bo predvidoma potekal v petek, 22. aprila. Na ta dan
bodo čebelarji, predvsem pa v Čebelarskem krožku na OŠ Milana
Majcna v Šentjanžu, delujoči učenci te šole, obiskovalcem razkazali
Učni čebelnjak Čebelarskega društva, namenjen obiskovalcem ter
usposabljanju čebelarskih krožkarjev ter predstavili delo v čebeljih
panjih in čebelnjaku.
Poleg življenja čebel, pa bodo predstavili tudi čebelje pridelke s
poudarkom na shemah višje kakovosti, pripravili pokušino medu
iz čebelnjaka ter poskrbeli še za kakšno presenečenje.

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

Vljudno vabljeni učenci šol, krajani in vsi,
ki vas zanimajo čebele ali pridelki iz panja.
Se vidimo v Šentjanžu, 22. aprila!
Org.: Čebelarsko društvo Šentjanž
041/342-070 | ciril.kolenc@siol.net

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

� � � � �

strešna ok
BetkaSalmič,mag.manag.

V6.volilnienotikandidatka
AKCIJA
zaposlankovDZ,
sivec - 0,46 €/kom
Kjersebomzavzemala;
natura - 0,49 €/kom

·Zapokojnine,varno
indostojnostarost
·Zajavnoindostopnozdravstvo
·Zauveljavljanjetemeljev
dolgoživedružbe
izolacije
·Zaspoštovanje
demokratičneustavneureditve
KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU
·Zaohranitevzdravegaokolja

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

inzelenirazvoj
plošče,
UGODNO gipspodkonstrukcijski
·Zapravičnost,solidarnost,
proﬁli
spoštljivostvsehdeležnikov
vdružbitudinadrugihpodročjih
storitev
življenjaindela
·Zalokalnoizboljšanjenavseh
segmentih(zdravstvo,sociala,
gospodarstvo,kulturainšport....)

NOVO

S

HIAB prev

STREŠNIKI
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GRAJSKE NOVICE
HORMON
HIPOFIZE,
VAZOPRESIN

LEPENKA
IZ
PAPIRJA,
CUNJ IN
VOLNE

FRANCOSKI
IGRALEC
DELON

NATAŠA
LAČEN

SOVJETSKI
PIANIST
(JAKOV)

IZDELOVALEC
MREŽ

REKA V
SEVEROZAHODNI
KOLUMBIJI

LJUBLJENKA
(ZASTAR.)

TEHTALEC

ARHITEKT
MIHEVC

NAJNIŽJI
ROB
STREHE

NAPREDOVANJE V
SLUŽBI
ZALIV
SEVERNEGA MORJA
MIŠKO
KRANJEC
SKALA
IME VEČ
SLOVENSKIH
VASI
ZADNJA
IN PRVA
ČRKA
ČLAN
GERUZIJE
ODPADNIK,
NAVADNO
NARODNI
DALMATINSKI
ŠALJIVEC
GOSTINSKI
DELAVEC

EMIL
NOLDE
MANJŠA MORSKA
RIBA S TEMNO
PREČNO PROGO
PRED REPOM

PREBIVALKE
KRTINC

VZREJEVALKA

DRUŽINA
KOŽEKRILCEV

PRIPADNIK
TATAROV
PRIPRAVA
ZA
PEHANJE
PRITOK
DONAVE V
ROMUNIJI
PESNIK
BABAČIĆ

ŠKROPIVO

NEPRIČAKOVANJE
ŽREBEC
(ZASTAR.)

LJUDSTVO
V OBALNIH
PREDELIH
SUMATRE

DANSKI
OTOK
DREVORED
PLAHA
GOZDNA
ŽIVAL

RIKANJE

BORUT
TREKMAN
NADSTROPJE

NASLONJALO
ČEŠKI
VIOLINIST
(JAN)
RAZLIČNA
ŠUMEVCA

VOLNENA
ODEJA
SLOVENSKI
KIRURG
(ZORAN)
DESKA NA
KOLEŠČKIH
JEGULJI
PODOBNA
RIBA

HIMALAJSKA KOZA
EKSPLOZIVNO
TELO
ZBIRANJE
DENARJA
MED SVATI
MATI GR.
BOGOV

GL. MESTO
DEPARTMAJA
AISNE V
FRANCIJI

NAJNIŽJA
TOČKA
KEMIJSKI
ZNAK ZA
SILICIJ

DESNI
PRITOK
JENISEJA
V SIBIRIJI
KOREOGRAF
OTRIN

MEHIŠKA
LUKA OB
TIHEM
OCEANU

OGROŽENA
PTICA
UJEDA
(BRKATI)

REKA V
SEVERNI
ITALIJI,
ADIGE

OTO
PESTNER

ENSENADA: mehiška luka, ADIURETIN: vazopresin, ATJEH: ljudstvo na Sumatri, LOLLAND: danski otok
Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.4.2022 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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VICOTEKA
Darilo za rojstni dan
Katja vpraša Marka: “Kaj si želiš za rojstni dan?”
“Tampon!”
Katja : “Zakaj pa tampon?”
Marko: “Na televiziji je bilo povedano, da se lahko z
njim smuča, sanka, plava, jaha, igra tenis…”

Ne sliši se
Na servisu: “Gospa, na vašem avtu je le en del, ki se
ga ne sliši. To je vaša hupa”

Basen
Učiteljica v osnovni šoli razlaga učencem in
učenkam, kaj je basen.
Naslednjo uro je spraševanje. “Janko, kaj je basen?”
“Basen je zgodba, v kateri se volk in prašički
pogovarjajo, kot se pogovarjamo vi in mi.”

IZREK ZA LEPŠI DAN
»Dobra glava in dobro srce
sta vedno

mogočna kombinacija.«

Nelson Mandela

OTROCI
povežite pike

- kdo se kljunčka?

Pet prejetih rešitev bomo nagradili.

REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je:
CAMERON DIAZ

Izžrebane so bile:
1. nagrada: Sabina Klemenčič, Lukovec 31a, 8294 Boštanj
2. nagrada: Vida Strojanšek, Poklek nad Blanco 47, 8283 Blanca
3. nagrada: Julijana Radej, NHM 24, 8290 Sevnica

NAGRADE ZA MESEC APRIL
1. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta, 8290 Sevnica,
2. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta, 8290
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

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

Kje se nahaja spomenik in kaj obeležuje?

UGANKA
za brihtne glavce

Katero avtomobilsko kolo se med desnim zavojem
ne premakne?

Rešitev uganke za brihtne glave
iz prejšnje številke

miška

Izžrebanka:

Urška Langus, Zabukovje 44, 8292 Zabukovje

Rešitev skrivnega kotička
iz prejšnje številke je:

Kapelica na fotografiji se nahaja na Lisci
pod Tončkovim domom.

Izžrebanec:

Urh Kežman, Studenec 32, 8210 Trebnje
april 2022
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VPIS V
GLASBENO ŠOLO
SEVNICA

šolsko leto 2022/2023

FOFO
d. o. o.
Čistilni servis in trgovina
Bohorska ulica 22

8290 Sevnica

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (otroci l. 2017)
GLASBENA PRIPRAVNICA (otroci l. 2016)
GLASBA
KLAVIR, VIOLINA, VIOLA,
VIOLONČELO, KITARA, HARFA,
HARMONIKA, KLJUNASTA FLAVTA,
FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON,
ROG, TROBENTA, POZAVNA,
TUBA, EVFONIJ, CITRE in PETJE.
PRIJAVA ZA VPIS NOVIH UČENCEV v š. l. 2022/2023
je mogoča od 1. aprila do 15. maja 2022
preko SPLETNE PRIJAVNICE
na spletni strani Glasbene šole Sevnica.

041 722 689

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

Vljudno vabljeni na DAN ODPRTIH VRAT
v soboto, 23. 4. 2022, ob 9.30 ali ob 11. uri
v Glasbeno šolo Sevnica.
Dobrodošli!
Več informacij na gs-sevnica.si, 07/81 41 640.

SEVNICA

