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Intervju
Zdravstveni dom Sevnica v uspešnem boju s covidom-19

Vladimira Tomšič, direktorica

Zdravstveni dom Sevnica je s pravočasnimi in
doslednimi varnostnimi ukrepi ter ustrezno
organizacijo dela pripravljen na obremenitve v
primeru pojava večjega števila okužb s covidom-19.
O načinu delovanja zdravstvenega doma, dostopa
do zdravstvenih storitev in vzpostavitvi delovanja
Ambulante covid-19 smo se pogovarjali z direktorico
Vladimiro Tomšič, strokovnim vodjo Božidarjem
Groboljškom, pomočnico direktorice za področje
zdravstvene nege Violeto Bahat Kmetič in vodjo
NMP Jurico Ferenčina.

Božidar Groboljšek,
strokovni vodja

Violeta Bahat Kmetič,
pomočnica direktorice za področje
zdravstvene nege

ki je vstopi v zdravstveni dom, si je ob vstopu razkužil
roke ter prejel zaščitno masko. Ravno tako si je roke
razkužil ob izstopu iz stavbe.
Ko smo opazili, da število okužb in obravnav
narašča, smo vzpostavili novo točko, na kateri
imamo na voljo dve pediatrični ambulanti in veliko
Ambulanto covid-19 z 10 posteljami in 3 boksi.
V bistvu smo organizirali dve enako opremljeni
urgenci, tisto »staro« za nekužne in »novo« za vse
z znaki infekcijskega obolenja dihal ali pozitivno
epidemiološko anamnezo.
Vsak bolnik, ki pokliče v zdravstveni dom ali pride na
zdravstveno obravnavo, je triažiran in usmerjen na
Posavska regija je regija z najmanj potrjenimi ustrezno delovišče.
okužbami s covidom-19. Kaj je po vašem mnenju
razlog za to spodbudno statistiko?
Organizacija dela v ZD Sevnica je v času razglašene
epidemije precej spremenjena. Ambulanta covid-19
Menimo, da imamo znanje, voljo, zavzetost vseh in nujna medicinska pomoč sta dostopni vsak dan,
zaposlenih in srečo. Prav tako pa tudi sodelovanje nekatere druge ambulante so po urniku dostopne
skupnosti.
po telefonu in elektronski pošti. Kako so pacienti
V ZD Sevnica smo priprave začeli na začetku sprejeli takšno obliko dela?
februarja z nabavo opreme in organizacijo poti
obravnave bolnikov. Zato nas razglasitev epidemije Ljudje se med seboj razlikujem o po svojih željah,
ni presenetila, saj smo bili na ta scenarij pripravljeni. hotenjih in potrebah. Obdobje epidemije, v katerem
Velika pretočnost ljudi je pomenila veliko nevarnost smo se znašli in ki je za vse nas novo, sproži v
prenosa okužbe, zato smo poti obravnave kužnih in ljudeh veliko občutenj – negotovost, notranje boje,
nekužnih bolnikov takoj ločili. Velik napor je bil vložen strah … Večina naših bolnikov je novi način dela
v nabavo osebne varovalne opreme, ki je ključnega sprejela z odobravanjem, saj so razumeli temeljni
pomena, saj bi bil okuženi zdravstveni delavec lahko razlog nove oblike dela, to je varnost. Naš cilj je bil
v nekaj dneh v stiku s sto in več ljudmi. Kakšno bi ohraniti dostopnost storitev in zagotavljati ljudem
bilo stanje, če bi se eden izmed nas okužil in nevede tisto, kar potrebujejo, zato smo število ambulant
prenašal okužbo na sto in več ljudi? Rigorozno smo in ur spreminjali glede na statistiko in potrebe. Vsi,
preverjali celoten zdravstveni kader, od merjenja ki so pomoč potrebovali, so jo tudi prejeli. So pa
telesne temperature ob prihodu na delo, do ukrepov vedno posamezniki, ki imajo drugačno mnenje in
izolacije ob najmanjšem znaku obolenja dihal. drugačne potrebe. Zahvaljujemo se vsem občanom,
Starejše sodelavce in tiste s kroničnimi boleznimi uporabnikom naših storitev, saj lahko samo s skupnim
smo v tem času razbremenili dela, saj sta solidarnost sodelovanjem obvladamo ta izredno kužen virus do
in kolegialnost temeljni vrednoti. Ne nazadnje so točke, ko bo na voljo cepivo. Intenzivno se trudimo
veliko vlogo odigrali občani, saj so sprejemali in se vzpostaviti zobozdravstveno dejavnost.
držali ukrepov, ki so nas vrgli z ustaljenih življenjskih
tirnic in nam omejili dostop do storitev.
Ste v ZD Sevnica uvedli kakšno novost, drugačno
Naše okolje je trenutno brez aktivnih okužb, kar se obliko posveta z osebnim zdravnikom ali zdravnikom
vidi tudi po povečanju pretoka ljudi. Upamo, da se ne specialistom?
veselimo prehitro.
Pacienti imajo možnost komunikacije z zdravnikom,
Kako je potekala vzpostavitev Ambulante covid-19? specialistom družinske medicine, pediatrom,
Kakšen je postopek obravnave pacienta ob sumu, ginekologom in preostalimi specialisti po telefonu,
da gre za okužbo s covidom-19?
e-pošti in tudi po Skypu. Prav tako lahko pacienti
kontaktirajo patronažno službo, diagnostični
Ljudem je večina dela nevidnega. Lahko bi odklonili laboratorij in fizioterapijo.
tovrstno obliko dela, a to bi pomenilo, da mora vsak Za ljudi z odkloni v duševnem zdravju ima Center
bolnik z znaki okužbe na zdravstveno obravnavo za duševno zdravje odraslih Posavje vzpostavljeno
drugam, torej v Celje, Brežice, Trbovlje ali Novo telefonsko številko za klic v duševni stiski. Na
mesto. Za nas je bilo nesprejemljivo, da ljudem ne telefonski številki 051 834 384 so dosegljivi vsak
bi nudili potrebnih storitev, a je hkrati to prineslo delovnik od 7. do 19. ure. Prav tako se lahko na
velike logistične težave pri nakupu osebne varovalne telefonski številki 031 704 707 naročite v psihološko
opreme. Zanjo smo dobavitelje iskali sami, pa tudi svetovalnico Posvet v ZD Sevnica.
v sodelovanju z občino, civilno zaščito, sevniškimi Najbolj obremenjene so še vedno telefonske linije.
podjetji in dobrimi posamezniki. Tako je tudi zdaj. Novost v tem času pa je telefonska linija Čvekifon.
Obenem nismo želeli obravnavati bolnih v šotorih, Gre za projekt društva Humanitarček, ki je namenjen
kontejnerjih ali avtomobilih, saj se s tem ljudem starostnikom. Ti lahko pokličejo na brezplačno
jemljejo humanost, dostojanstvo in ne nazadnje tudi številko 080 38 07 in se povežejo z drugimi starostniki,
se pogovarjajo in vzpostavljajo nova prijateljstva.
kakovostna obravnava.
Že konec februarja smo v ZD Sevnica uvedli ločeno
obravnavo potencialno kužnih bolnikov. Dne 2. Odziv na klic na NMP v času razglašene epidemije
marca smo uvedli triažo na vhodu v zdravstveni zahteva drugačne postopke. Kakšen je odzivni
dom in vsakega vstopajočega preverjali za možnost čas NMP? Kakšna navodila so v času razglašene
okužbe in mu izmerili telesno temperaturo. Vsakdo, epidemije prejeli prvi posredovalci?
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Jurica Ferenčina,
vodja NMP

Jurica Ferenčina: Ekipa NMP intervenira v polni
osebni varovalni opremi, za nameščanje katere
je potreben čas. Vsi klici so triažirani, skladno z
veljavnimi protokoli Dispečerskega centra zdravstva.
Naši reševalci so vrhunski strokovnjaki, zato
nameščanje opreme vzame samo 30 sekund, saj
se večina nameščanja opravlja kar v reševalnem
vozilu. Odstopanj v dostopnem času ne zaznavamo,
a ponavljamo, klici so triažirani po stopnji nujnosti.
Opažamo, da nekateri bolniki ne podajajo pravih
informacij o svojem stanju, skrivajo znake bolezni
in izpostavljenost okužbi. Z navedenim ogrožajo
varnost, kar je kaznivo dejanje z zagroženo zaporno
kaznijo, zato apeliramo na resničnost podajanja
informacij, ki so pomembne zaradi načina nudenja
pomoči.
V sevniški občini so trije domovi za starejše občane,
na Impoljci, v Sevnici in Loki, ki uspešno kljubujejo
virusu, saj v tem trenutku nimajo potrjene okužbe.
Kako sodelujete? Ali ste za domove za starejše
pripravili kakšna dodatna priporočila?
S tremi domovi imamo vzpostavljeno odlično
sodelovanje. Skupaj smo pripravili varnostne
protokole preprečevanja pojava okužbe in ukrepanja
ob morebitnem pojavu. Zagotavljamo, da so
varovanci v dobrih rokah vodstva in zaposlenih
v vseh treh domovih. Skupaj z zaposlenimi v ZD
Sevnica 24 ur na dan skrbimo za varnost in dobro
počutje varovancev.
Želite bralcem Grajskih novic še kaj sporočiti?
Rdeča nit vseh naših prizadevanj je, da se ves čas
zavedamo dejavnikov tveganja, da je bolezen zelo
kužna, saj ena bolna oseba lahko okuži dve do tri
zdrave. Drugo tveganje je, da je s porastom števila
okuženih čedalje več kontaminiranih površin. Na
tem mestu ponovno opozarjamo na dosledno
upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev
širjenja okužbe in opozarjamo na kapljični prenos
okužbe ter preprečevanje kontaktnega prenosa.
Tretji dejavnik tveganja je starost, saj so starejše
osebe bolj dovzetne za okužbo, poleg tega pa pri njih
bolezen poteka v hujši obliki. Smrtnost je največja v
starosti nad 70 let, sploh pa v obdobju nad 80 let. Ta
podatek je pomemben z vidika starostne strukture
prebivalcev v občini Sevnica, saj jih je petina (20
%) starejših od 65 let, ob tem pa imamo v občini
tri socialnovarstvene zavode (domove za starejše
občane).
Sporočilo direktorice Zdravstvenega doma Sevnica
Vladimire Tomšič: Upanje nam prinašajo podatki, da
smo se v Posavju do zdaj naučili preventivnih ukrepov
in spodbujamo prebivalce, da nove navade in nov
življenjski slog obvladovanja okužbe s covidom-19,
ki smo si ga privzgojili v času epidemije, obdržimo.
Ozrite se v svoje družine in družine vaših prijateljev,
bližnjih, poglejte, kdo vse je star nad 65 let, in si
zamislite, da jih zaradi vašega neupoštevanja pravil
za vedno izgubite. Takrat, ko oboli in umre družinski
član, je za preventivno ukrepanje žal že prepozno.
Pogovarjala se je Neža Nemec.

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

Ko lo fo n

Koronavirus je na hitro zaznamoval naša
življenja. Svet smo začeli videti drugače. Vidimo,
da nam nihče ne more zagotoviti varnosti. Lahko
rečemo, da je človek ostal sam.
Življenje samo pa je v prihodnje ovito v tančico
skrivnostnosti. Skrivnost pa ni skrita v sistemu,
temveč v nas samih.
V teh dneh strah in panika nista več naša stalnica.
Strinjam se, da je ugasnila večina javnega
življenja in da večino časa preživljamo doma.
Lahko bi zavladal kaos, vendar smo s pravo mero
razuma to preprečili in lahko rečem, da so se
zaradi stiske marsikatere zadeve celo utrdile.
Hkrati pa smo se začeli zavedati, kako pomembni

Ne prezrite
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so zdravje, naša notranja moč, ljubeči odnosi in
da imamo spoštljiv odnos do narave in življenja.
Ostajajo pa na preizkušnji naši odnosi.
Zdaj večinoma razumemo, da smo dovolj dobri,
da imamo dovolj, da smo dovolj naredili in da
bo nekdo zadovoljen z nami. Pomembno pa je,
da se zavedamo, da se podobne razmere lahko
ponovijo, takrat pa se bomo morali kot zdaj
hitro prilagoditi, spremeniti svoje ravnanje in
zavedanje o pomenu našega življenja.
Še naprej nam želim zdravja, medsebojnega
zaupanja in spoštovanja tega, kar imamo,
življenje.
Mojca Pernovšek

i n te r v j u
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Annemarie Culetto,
Eva Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj,
Neža Nemec, Petra Biderman, Robert Guček.
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: arhiv KŠTM Sevnica
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
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 2020, 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

A

Spoštovani krajani
krajevne skupnosti Sevnica!
Nastale razmere so nam omejile druženje,
zato letos dogodka ob prazniku
naše krajevne skupnosti
žal ne bomo organizirali.
Delo, za katerega je Krajevna skupnost
zadolžena, pa zopet poteka naprej po načrtih.
Vam bi pa ob prazniku zaželeli veliko zdravja,
dobrih odnosov in uspehov
na vseh področjih vašega življenja in delovanja.
Ostanimo povezani in zdravi!
Stanka Žičkar, predsednica KS Sevnica
in člani sveta KS Sevnica

TRŽIŠČE
Spoštovane krajanke in krajani
krajevne skupnosti Tržišče.
Tradicionalno druženje in praznovanje praznika
naše krajevne skupnosti v letošnjem letu
zaradi aktualnih dogodkov ne bo mogoče.
Čeprav so naši osebni stiki trenutno okrnjeni
pa verjamem, da so naše vezi
v krajevni skupnosti še močnejše.
Ob našem prazniku vam želimo
obilico zdravja in optimizma,
hkrati pa sporočamo, da se delo
sveta Krajevne skupnosti Tržišče nadaljuje.
Janez Virant, predsednik sveta KS Tržišče
in člani sveta KS Tržišče
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Občinske strani
Maske za večkratno uporabo je na terenu razdelila
Gasilska zveza Sevnica v sodelovanju s prostovoljnimi
gasilskimi društvi, ki delujejo na območju sevniške
Ob uvedbi ukrepa obveznega nošenja zaščitnih občine.
mask in vstopa z rokavicami oziroma razkuženimi
rokami v zaprte javne prostore je nastalo izredno
pomanjkanje zaščitne opreme, zato se je Občina
Sevnica v sodelovanju s Štabom Civilne zaščite
občine Sevnica aktivno vključila v iskanje rešitev, tudi
z nekaterimi začasnimi oziroma zasilnimi ukrepi, ki so
ublažili začetno pomanjkanje mask.

Zaščitne maske

Dostop
do Občine Sevnica

Ena izmed tovrstnih aktivnosti je bil nakup materialov
za izdelavo zaščitnih mask za enkratno uporabo.
Maske so izdelali zaposleni na Občini Sevnica in
prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa
Sevnica. Maske je nato Občina Sevnica razdelila
Gasilski zvezi Sevnica, Zdravstvenemu domu Sevnica,
OZRK Sevnica, policistom in nekaterim prodajalnam,
te organizacije pa so jih razdelile med tiste prebivalce,
ki so jih najbolj potrebovali.
Maske so občankam in občanom na terenu delili tudi gasilci.

Občina Sevnica je Zdravstvenemu domu Sevnica,
vsem trem domovom za starejše občane in
prodajalnam, ki so v času razglašene epidemije
ostale odprte, razdelila pralne zaščitne maske, vizirje
za dodatno zaščito obraza in razkužila. Vizirje je na
predlog in pobudo Občine Sevnica izdelalo podjetje
Plastoform, ki je tudi pokrilo del stroškov izdelave.

Številni ukrepi, ki jih je sprejela Vlada Republike
Slovenije s ciljem zajezitve širjenja okužb s
covidom-19, so omejili javno življenje in spremenili
način vsakdanjega življenja. Delo in aktivnosti je
primerno prilagodila tudi Občinska uprava Občine
Sevnica.

Vizirji za dodatno zaščito obraza

Vstop v občinsko stavbo je mogoč z masko in rokavicami
oziroma v primeru vstopa brez rokavic z razkuženimi rokami.

Od 13. marca so tako omejeni osebni stiki z
zaposlenimi na Občini Sevnica, kljub temu pa
zaposleni nemoteno opravljajo tekoče posle in so
dosegljivi na telefonskih številkah in elektronskih
naslovih. Imenik zaposlenih je objavljen na spletni
strani Občine Sevnica.
Za vse zadeve, ki jih ni mogoče rešiti po telefonu ali
elektronski pošti, je občankam in občanom dostopna
enotna vstopna točka Občine Sevnica in Upravne
enote Sevnica. Vstop v občinsko stavbo je mogoč z
masko in rokavicami oziroma v primeru vstopa brez
rokavic z razkuženimi rokami. Razkužilo je na voljo v
preddverju stavbe.

Zaščitne maske za enkratno uporabo

Podjetji Inplet pletiva in Lisca sta Občini Sevnica
podarili 60 metrov blaga in elastiko, iz podarjenih
materialov pa so šivilje prostovoljke zašile skoraj 500
mask za večkratno uporabo. Veliko zaščitnih mask
so zašile tudi izkušene šivilje iz lastnih materialov
in jih razdelile sokrajanom in sokrajankam ter tako
aktivno pripomogle s svojo anonimno donacijo
in prostovoljstvom. Podjetje Lisca je za razdelitev
podarilo še 100 zašitih mask. Pralne maske sta
donirala tudi podjetje Prevent & Deloza in Boštjan
Marolt.

V teh dneh smo kot lokalna skupnost pridobili
izkušnjo izdelave in tudi obvezne uporabe zaščitnih
mask. Uporaba zaščitne opreme in samozaščitno
ravnanje nas varujeta pred širjenjem bolezni. Občina
Sevnica se zahvaljuje vsem, ki s svojimi dejanji,
odgovornim ravnanjem in nesebično pomočjo
pripomorete k preprečevanju širjenja okužb s
covidom-19. Čeprav je to težavno obdobje prineslo
veliko izzivov, smo v naši lokalni skupnosti vnovič
dokazali, da se znamo povezati in sodelovati takrat,
ko je to najbolj pomembno.

Ukrepi v pomoč
Vlada Republike Slovenije je ob razglasitvi epidemije
sprejela vrsto ukrepov, katerih namen je čimprejšnja
zajezitev širjenja okužb z virusom covid-19. Ukrepi
so spremenili naš način življenja in naše preživljanje
vsakdana. Omejitve vplivajo tudi na stanje v
gospodarstvu, na delovna mesta in materialno stanje
družin in posameznikov.
Občina Sevnica je z namenom podpore lokalnemu
gospodarstvu in blažitve premoženjske stiske občank
in občanov sprejela nekatere ukrepe, ki bodo
pripomogli k zmanjšanju negativnih gospodarskih
posledic koronavirusa.

Enotna vstopna točka

Odprti projekti Občine Sevnica kljub razglašeni
epidemiji potekajo. Občina Sevnica pri načrtovanju
in izvajanju dela dosledno sledi varnostnim
priporočilom stroke. Ob postopnem sproščanju
ukrepov se bo vsakdanje življenje in delo postopoma
vrnilo v ustaljene okvirje, vendar bo dosledno
upoštevanje priporočil in samozaščitno delovanje
ostalo stalnica naših vsakdanov.
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Pralne maske za večkratno uporabo

Tako so najemniki poslovnih prostorov, ki so v
lasti in upravljanju Občine Sevnica, za čas zaprtja
oziroma neopravljanja dejavnosti zaradi sprejetih
ukrepov Vlade Republike Slovenije oproščeni plačila
najemnine. Društva in drugi uporabniki javnih
površin, tudi športnih dvoran in telovadnic, so v
obdobju razglasitve epidemije ter v primeru njihove
neuporabe oproščeni sorazmernega dela že plačane
najemnine oziroma takse.

Občinske strani
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev
v občini Sevnica za leto 2020 je prispelo 18 prijav
za 27 prireditev. Od prijavljenih 27 prireditev je bilo
20 prireditev ocenjenih kot turistična prireditev za
širši krog obiskovalcev in so bile ocenjene po vseh
merilih, šest prireditev je bilo ocenjenih v sklopu
varovanja etnološke dediščine in so bile ocenjene
le po merilih, ki veljajo za tovrstne prireditve, ena
Občanom je za plačilo komunalnega prispevka prireditev pa je bila ocenjena v sklopu urejanja
omogočeno obročno odplačevanje, uporabniki turistične infrastrukture in sledenje strategiji razvoja
parkirnih prostorov na območju urejenega plačljivega turizma (kot čistilne akcije) in je bila ocenjena le po
merilih, ki veljajo za tovrstne prireditve. Posamezni
parkiranja pa so oproščeni plačila parkirnine.
organizator prireditve bo sredstva prejel v primeru
izvedbe.
Kolesarski, konjeniški in pohodniški butični turizem
so želene oblike turizma v Sevnici, Posavju in Deželi
Aktivnosti, ki zaradi aktualnih razmer v grofov celjskih.
spomladanskem času ne morejo biti realizirane,
bodo lahko izvedene pozneje, vendar v sklopu rokov,
ki jih opredeljuje posamezno razpisno obdobje.
Prijavitelji so bili o rezultatih prijav po posameznih
področjih obveščeni.
Lokalni ponudniki, ki prodajajo svoje pridelke
in izdelke na stojnicah kmečke tržnice v Sevnici,
so oproščeni plačila obratovalnih oziroma
manipulativnih stroškov. Gospodarske družbe in
samostojni podjetniki, ki trenutno ne opravljajo
dejavnosti in posledično ne proizvajajo odpadkov, so
oproščeni plačila odvoza odpadkov.

Čezmejni projekt
RIDE & BIKE II
in razvoj turističnih
produktov

Nova spletna stran

Parkomati v Sevnici so izključeni.

Navedeni ukrepi veljajo od 12. marca do preklica
razglašene epidemije. Za oprostitev posameznega
plačila je treba na Občino Sevnica podati vlogo, ki je
takse prosta. Rok za oddajo vloge je 15. dan v mesecu
za pretekli mesec.
Epidemija koronavirusa kot izreden dogodek
zahteva številne ukrepe za čimprejšnjo vzpostavitev
normalnega življenja in dela. O sprejetih ukrepih
in izvedenih aktivnostih Občina Sevnica obvešča
sproti, informacije pa zbira tudi na posebni podstrani
občinske spletne strani.

Javni razpisi
Na začetku leta je Občina Sevnica objavila več razpisov,
z namenom spodbujanja razvoja gospodarstva,
kmetijstva, turizma, športa, ljubiteljske kulture
ter socialnega in zdravstvenega varstva v skupni
vrednosti 376.000 evrov.
Od tega je 75.000 evrov namenila razvoju
gospodarstva, 77.000 evrov razvoju kmetijstva
in nekoliko več kot 13.000 razvoju turizma. Za
sofinanciranje programov v sklopu Letnega programa
športa je Občina Sevnica razporedila 123.000 evrov
sredstev. Sofinanciranju mladinskih programov
je namenila 15.000, sofinanciranju programov s
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti pa 48.000
evrov. Rok za prijavo na javne razpise s področja
gospodarstva je odprt do 20. maja 2020, preostali
razpisi pa so zaključeni.
Na razpis za sofinanciranje programov in področij
izvajanja letnega programa športa v občini Sevnica
v letu 2020 je prispelo 33 vlog, nobena izmed njih
pa ni bila zavržena ali zavrnjena. Na javni razpis za
sofinanciranje programov in projektov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za
leto 2020 je prispelo 36 vlog, odobrenih je bilo 33
vlog. Na javni razpis za sofinanciranje programov in
projektov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v občini Sevnica v letu 2020 je prispelo
37 vlog, odobrenih jih je bilo 32. Na javni razpis za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
programov za mlade v občini Sevnica v letu 2020 je
prispelo 17 vlog, nobena izmed vlog ni bila zavržena
oziroma zavrnjena.
Na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini
Sevnica za leto 2020 je prispelo 89 vlog, 87 jih je bilo
odobrenih.

Občina Sevnica vse od razglasitve epidemije izvaja
več aktivnosti, s katerimi želi aktivno pripomoči
k ohranitvi lokalnega gospodarstva in promociji
lokalno pridelane hrane.
Projekt RIDE & BIKE II si prizadeva za razvoj
trajnostnega, butičnega in petzvezdičnega turizma
oziroma da se v razvoju konjeniških, kolesarskih
in pohodniških doživetij pri nas ta načela čim bolj
uresničijo.
Butični turizem je nekakšno nasprotje množičnemu
turizmu in si ga predstavljamo kot turizem z
obvladljivim številom turistov, ki ponudniku prinesejo
razmeroma veliko korist, ponudnik pa jim zato ponudi
nekaj posebnega, pristnega in iskrenega, česar ne
more ponuditi neomejenemu številu turistov.
• Zeleni turizem in trajnostni turizem sta podobna
izraza in predstavljata turizem, ki je prijazen do
narave, ljudi, živali, prebivalcev, okolja ... Ohranja
pa naravno in kulturno dediščino krajev ter spoštuje
njene vrednote.
• Petzvezdični turizem je poseben, morda boljši,
Vse ponudnike, ki so se odzvali povabilu, je uvrstila predvsem pa bolj pristen, oseben in iskren turizem,
v tabelo ponudnikov, ki je bila večkrat posodobljena ki ponuja turistu posebno osebno doživetje s
in objavljena na spletni strani Občine Sevnica in tudi kolikor mogoče veliko osebnega stika s turističnimi
na njenem Facebooku. Ponudnikov je veliko, zato ponudniki.
preglednost tabele ni bila najbolj optimalna. V želji, • Integralni turistični produkt je lahko eno- ali
da Občina Sevnica dodatno pomaga predstaviti večdnevni obisk ene ali več turističnih točk, pri čemer
lokalno ponudbo pregledno in bolj atraktivno, je ponudbo sestavlja več različnih ponudb, kot je lahko
ustvarila novo spletno stran oziroma spletni imenik na primer obisk naravnih ali kulturnih znamenitosti,
lokalnih ponudnikov: www.domace.sevnica.si/.
pri tem pa se na neki točki lahko vključujejo kulinarika,
rokodelci, obisk kmetije, podeželska prodajalna ali
Spletno stran bo Občina Sevnica posodabljala sproti karkoli podobnega, kar je za obiskovalca zanimivo.
in ji dodajala nove vsebine. Cilj projekta je na enem V nove integralne turistične produkte želimo
mestu zbrati vse lokalne ponudnike pridelkov in povabiti in privabiti čim več različnih ponudnikov,
izdelkov.
ki bodo ponujali oziroma prodajali svoje izdelke in
storitve na pristen, izviren način ter s tem omogočili
turistom pristno doživetje.

Vse ponudnike, ki bi želeli objavo
v imeniku lokalnih ponudnikov
www.domace.sevnica.si/,
ki ga upravlja Občina Sevnica,
vabimo, da svoje podatke
posredujejo na
obcina.sevnica@siol.net.

Občina Sevnica
www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije za objavo
uredila in pripravila Občina Sevnica.

Včasih zveni že kot zguljena fraza, vendar vsekakor
drži, in sicer Turizem smo ljudje. Razvoj turizma in
turističnih produktov mora vključevati, povezovati in
»osrečevati« čim več in različne turistične ponudnike.
Razvoj turizma brez »pravih« ljudi s »pravimi« cilji in
»pravimi« načeli ter vrednotami ne bo šel v smer,
ki si jo želimo in jo pričakujemo tudi pri projektu
RIDE & BIKE II. Turizem si moramo želeti in od njega
imeti korist – le tako bodo naše prihodnje turistične
zgodbe uspešne.
Matej Imperl, KŠTM Sevnica
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Intervju z Aljažem Vilčnikom, občanom,
ki je zbolel za koronavirusom in svojo zgodbo delil
z javnostjo na družabnem omrežju
Je pa problem, ker vsakdo simptome
preboleva malo drugačne. Že pri nas
doma je bilo pet različnih potekov. Lana
skoraj brez problemov. Maša nekaj dni
rahle vročine in potem dva dni 40 °C. Kaja
tri dni višja vročina in bolečina, potem
še teden dni blažjih simptomov. Tina 19
dni vročine, kašelj, bolečine v pljučih,
glavobol. Jaz dva tedna glavobola in
rahle vročine – morda bi bil v celotnem
trajanju bolezni tri dni na bolniški.
Ogromno ljudi pa simptomov sploh ne
kaže in niti ne vedo, da so bolni oziroma
kužni. Bolezen pa kljub temu širijo.

Fotografija: osebni arhiv družine Vilčnik.

Ko ste zboleli, ste to sporočili svojim prijateljem in
znancem na Facebooku, vaše sporočilo pa je kmalu
zaokrožilo po skupinah, delili so jo mnogi. Zakaj ste
se odločili javno izpostaviti sebe in svojo družino?
V družini je prva zbolela srednja hči Kaja, 12. marca.
Čez tri dni je zbolela Tina, moja partnerka in tudi
sodelavka. Tri dni za njo smo zboleli še preostali.
Istočasno so bili v podjetju bolni še štirje, prav tako
nekaj sosedov. V glavi mi je ves čas odzvanjalo:
Razglašena je epidemija. Kako bi lahko toliko bolnih
pomenilo neko drugo bolezen? Covid-19 je zanesljivo
med nami.
Sodelavka je poklicala v brežiško bolnico, jaz v sevniški
zdravstveni dom in nekako nam je uspelo dobiti eno
testiranje. Tina je bila testirana v četrtek, 19. marca.
V petek, 20. marca, zvečer smo dobili pozitivno
diagnozo. Za trenutek sva obstala s cmokom v grlu in
solzami v očeh. Obup. Koronavirus je v hiši. Vsi smo
bolni. Kaj bo z nami? Kaj bo z babico in dedkom? Sto
vprašanj, sto strahov in ne prav veliko odgovorov …
Takoj sva začela obveščati družino, sodelavce,
prijatelje, skratka, vse, s katerimi smo bili v stiku
v zadnjih dneh. Tudi v soboto zjutraj sva preživela
večino časa na telefonu. Videl sem, da se ljudje na
Facebooku in okoli sprašujejo, kdo je ta oseba, kje se
je gibala, ali so bili v stiku z njo.
Vprašanja se mi niso zdela prava. Nikakor prava.
Uradna statistika je govorila o dveh okuženih v
Posavju. Dva na približno 50.000 ljudi. Kakšna je
možnost, da bo kdo prišel v stik ravno s tema dvema
posameznikoma? A bil sem prepričan o veliko večji
razširjenosti bolezni. Samo v naši ožji skupini je
bilo bolnih 10 ljudi, vsi s simptomi, ki bolj ali manj
pripadajo covidu-19. Zato sem ljudi želel opozoriti
na nevarnost, ki je veliko večja, kot še zdaj prikazuje
uradna statistika.
Obenem pa sem jih želel pomiriti. Bolezen za večino
ljudi ni resnejši izziv. Mi smo bili v soboto že več kot
teden dni v bolezni in ni bilo hudih posledic. Tudi
uradne statistike iz Kitajske so to potrjevale.
Objavili ste več zapisov, ki so opisovali potek
bolezni. Lahko na kratko povzamete svoje zapise za
tiste, ki jih vaše objave na Facebooku niso dosegle?
Simptomi: glavobol, bolečina v vratu oziroma mišicah,
nizka vročina – večinoma pod 38 °C, žgoča bolečina
v pljučih, suh kašelj (ni nujen), brezbarven izcedek iz
nosa (ni nujen), splošna utrujenost. Po nekaj dneh se
je pojavil zame najbolj očiten simptom – izguba vonja
in okusa. Po tem bi bil sam najbolj prepričan, da gre
za covid-19. V 43 letih sem bil seveda velikokrat
bolan, a vonja (brez zamašenega nosu) in okusa še
nisem izgubil.
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Odzivi posameznikov na Facebooku so
bili pozitivni, z veliko izrazi podpore.
Ste tak odziv pričakovali? V začetnih
tednih razglašene epidemije so
mediji izpostavljali stigmo, ki so jo v
svojih skupnostih doživljali okuženi
posamezniki in družine. Ste pred
odločitvijo, da se izpostavite, pretehtali
možnost, da se vam lahko zgodi enako?

V objavi sem napisal, da zaradi bolezni ne bom
odgovarjal na komentarje. A odziv ljudi me je
resnično navdušil. Toliko podpore, dobrih misli,
pozitivne energije. Neverjetno, koliko energije smo
dobili. Od tega trenutka je šlo res vse navzgor. V
psihičnem smislu. In psiha je bila, v začetnih urah, po
potrditvi diagnoze tako ali tako najbolj na preizkušnji.
Ja, o stigmatizaciji sem razmišljal. Realno sem se je
bal. A kot pravi modrost: Pogum ni odsotnost strahu,
pogum je, da kljub strahu narediš pravo stvar. In čutil
sem, da je korektno obvestiti ljudi in se izpostaviti.
Poleg tega sem prepričan, da nihče ni kriv, da zboli za
virusom. Prej ali slej bo zbolela večina. Pri virusih je
načelno tako, da ko jih preboliš, si odporen in nisi več
kužen. In če se pošalim, bomo posamezniki, ki smo
preboleli virus, najbolj varna družba.
Vi in vaši družinski člani ste uspešno premagali
virus. Kaj je bilo v obdobju poteka bolezni najtežje?
Kot sem omenil, je bil najtežji psihološki vidik.
Bolezen pri nas na srečo ni bila tako huda, razen
seveda njenega dolgega trajanja – tri tedne. Tako sem
imel očitno dovolj energije, da sem se obremenjeval
z drugimi stvarmi. Vse te negativne novice v medijih,
ogromno mrtvih, številke brez konteksta – umrlih
zaradi covida-19 in število okuženih na neki ravni, ki
po moji oceni nima povezave z realnostjo … Vse to
me je precej nerviralo.
Verjetno se tako kot vsi veselite obdobja, ko bomo
spet lahko normalno zaživeli. Se bo vaš način
družinskega življenja spremenil? Ste po uspešnem
boju s to boleznijo bolj pozorni na upoštevanje
smernic za zdrav način življenja?
Ja, prav res komaj čakamo vrnitve v normalo.
Predvsem gibanja na svežem zraku in druženja s
prijatelji. Tako fizična kot psihična skrb za telo je ključ
do zdravja … Bistveno pa načina življenja ne bomo
spreminjali.
Zdaj je več kot dva tedna po zadnjih simptomih v
družini. Vsi smo zdravi in nazaj v polni kondiciji. V tem
času smo se še dodatno zbližali z družino. V običajnih
dneh je ritem tako hiter, da večino dni spolzi mimo
nas. V teh štirih tednih pa smo se res družili. Otroci so
se malo prilagodili moji ravni, jaz sem malo prilagodil
svojo in res smo se zabavali. Skupaj smo kuhali, igrali
igre, se pogovarjali, gledali filme …

Delovanje
Rdečega križa Sevnica
v času epidemije
zaradi covida-19
V vsem času od razglasitve epidemije zaradi
covida-19 območno združenje Rdečega križa Sevnica
pod spremenjenimi pogoji dela ter ob upoštevanju
vseh zaščitnih ukrepov nepretrgano izvaja svoje
glavno poslanstvo, to je pomoč ljudem.

V vsem tem času imamo skladišče odprto ob
ponedeljkih in sredah, od 8. do 12. ure. Izvajamo pa
tudi oskrbovanje socialno šibkejših občanov, naših
uporabnikov, ki ne morejo sami priti po pomoč.
Naši prostovoljci jim peljejo pomoč na dom. Poleg
tega smo se v sklopu sevniške civilne zaščite vključili
tudi v oskrbovanje drugih starejših občanov, ki sami
ne morejo in nimajo nikogar, da bi jim prinesel
potrebno iz trgovine. V teh primerih klic prevzamejo
na Centru za socialno delo, potem pa kontaktirajo
naše prostovoljce, ki pri stranki prevzamejo denar
in opravijo nakup. V tem času smo družinam nudili
tudi pomoč z rabljeno računalniško opremo za šolsko
delo otrok doma. Ves čas izvajamo informativno
in psihosocialno pomoč po telefonu, predvsem
na začetku je bilo veliko vprašanj, dilem in strahov,
povezanih z boleznijo, pozneje pa tudi z ukrepi vlade.
Naše starejše prostovoljke, ki jih v tej krizi za delo
na terenu nismo vključevali, so se po posameznih
krajevnih organizacijah RK organizirale in po telefonu
ali celo videopovezavi kličejo krajane, ki bivajo v
domovih za ostarele, da jim popestrijo dan in olajšajo
življenje. Nekatere druge jim pišejo pisma.
Poleg vsega navedenega so naši prostovoljci izdelovali
tudi maske za enkratno uporabo iz materiala, ki nam
ga je dala občina Sevnica. Izdelali so 2530 mask,
od tega smo jih 630 razdelili krvodajalcem, 250 pa
predali CZ občine Sevnica za sobotno tržnico, 1650
pa smo jih distribuirali po krajevnih organizacijah RK
za delitev občanom. Mnogo naših članic, več kot 20,
ki ima potrebna šiviljska znanja, pa se je pridružilo
šivanju mask iz blaga. Nekatere so blago dobile od
občine, druge iz drugih virov. Maske delijo v svojem
kraju, pa tudi na sedež RK so nam jih prinesle 80, da
jih delimo našim uporabnikom, če jih potrebujejo.
V času epidemije smo uspešno izvedli tudi
krvodajalsko akcijo, ki je zaradi zaščite krvodajalcev
in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov
bolezni potekala pod posebnimi pogoji. Odvzem krvi
smo s sodelavci Zavoda za transfuzijsko medicino
izvedli v športnem domu pri bazenu v Sevnici. Hvaležni
smo Zavodu KŠTM, da smo imeli krvodajalsko akcijo
v lepo urejeni in ogrevani dvorani. Za zaščito dvorane
so naši prostovoljci predhodno po celotni površini
dvorane na parket položili zaščitno podlago. Zaradi
varnosti so gasilci PGD Sevnica okolico dvorane in
vhod razkužili, v dvorano pa pripeljali tudi zložljive
mize. Hvaležni smo vsem 210 krvodajalcem, ki
so tudi v teh razmerah prišli in darovali svojo
najpomembnejšo življenjsko tekočino.

Žal pa v tem času epidemije ne moremo izvajati
tečajev prve pomoči, ki predstavljajo vir sredstev
za naše celotno delovanje. Upamo, da bomo tudi
to delo naših dejavnosti lahko čim prej nadaljevali.
Poleg tega bo odpadlo regijsko preverjanje ekip prve
pomoči CZ in RK, prav tako pa tudi naša tradicionalna
prireditev na stojnicah ob Tednu RK. Ljudi pozivamo,
da upoštevajo navodila pristojnih glede omejevanja
stikov in higiene, naše delo pa lahko podprejo z
Mislim, da nam bo ta mesec vsem, prav zanimivo, donacijo pakiranih prehranskih izdelkov z daljšim
rokom trajanja. Iz tega bomo oblikovali prehranske
ostal v zelo lepem spominu.
pakete za naše uporabnike.
Pogovarjala se je Neža Nemec.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RKS OZ Sevnica

Po občini
Res smo zadovoljni, da imamo zdaj širše okno v svet,
no, dokler ga ni priprla karantena. Sicer pa se tudi
sami trudimo kaj počistiti, a nas narava prehiti. So
Krajani Svinjskega iz KS Šentjanž smo zelo hvaležni pa v jeseni pred začetkom šolskega leta pridni možje
Občini Sevnica in izvajalcu, delavcem komunale za res zelo obsežno posekali ob krajevni cesti, da bolj varno
Poročilo je zelo obsežno, vendar je bilo znova obsežen in temeljit posek drevja ob cesti na relaciji vozi tudi šolski avtobus (upajmo, da kmalu spet).
obsežno tudi delo, opravljeno v letu 2019:
Veliki Cirnik–Kostanjevica oziroma vse do meje z
občino Šentrupert. Dela so izvedli pridni in prijazni
Za nami je zelo aktivno leto, v katerem smo na fantje konec februarja in na začetku marca letos.
vseh naših področjih delovanja opravili 9686 ur
prostovoljnega dela.
Na razne načine smo pomagali skoraj 1300 osebam
naše občine.
Razdelili smo 25,4 tone hrane. Od tega: 14,8 tone
hrane ES in 10,6 tone paketov hrane.
Poleg tega še 4,1 tone toaletnih in preostalih
potrebščin in še težko merljivo količino rabljenih
oblačil, obutve in opreme.
Uspešno smo izvedli dobrodelno akcijo Občani
Sevnice, stopimo skupaj! Na koncertu, s srečelovom
in donacijami te akcije smo zbrali 6684 €.
Uspešno smo izvedli tudi akcijo Drobtinica, zbrali
1275 € in jih namenili otrokom naše občine.
Naš prispevek v razdeljeni hrani je vreden 37.672 €,
higienske in šolske potrebščine 7348 €.
V imenu tukajšnjih uporabnikov: Sladič Anica
Letovanja, s katerimi smo osrečili otroke in starejše,
so vredna 6800 €, skupaj s finančno pomočjo pa naš
celotni prispevek občanom znaša kar 55.372 €!
Znova je za nami leto, ko smo ponosni na naše
krvodajalce. Vse več je tudi mladih.
Lani je bilo na sedmih akcijah 1090 prijavljenih
krvodajalcev, prišlo je kar 95 novih.
190 bodočih voznikov prve pomoči je pri nas opravilo
tečaj.
101 delavcev smo usposobili na tečaju prve pomoči
za podjetja.
Usposobili smo 5 naših novih mladih bolničarjev za
ekipe prve pomoči.
Pomagali smo pri nabavi dveh avtomatskih
defibrilatorjev v Boštanju.
Uspešno smo sodelovali pri organizaciji Regijskega
preverjanja ekip PP CZ in RK v Krmelju. Ekipi prve
pomoči RK občine Sevnica sta na preverjanju pokazali
veliko znanja in spretnosti.
Na regijskem preverjanju za učence na Senovem je
prvo mesto osvojila ekipa OŠ Boštanj. Na državnem
tekmovanju na Debelem Rtiču so bile odlične 4. v
državi.
Z našo pomočjo je na Debelem Rtiču brezplačno
letovalo 23 otrok in 3 starejše osebe.
V 8 krajevnih organizacijah smo pripravili vesela
srečanja starostnikov za 581 oseb.
Naši prostovoljci so obiskali 688 starejših, bolnih ali
invalidnih oseb.
Iz vozičkov v trgovinah in v akciji Zbiram hrano smo s
prostovoljci zbrali 1076 kg pomoči.
Z našimi novimi bolničarji smo sodelovali v dobrodelni
akciji OŠ Sevnica Pozdrav pomladi.
Z bolničarji ekip PP smo sodelovali na Dnevu
slovenskih izgnancev v Brestanici, na proslavi na
Malkovcu in na prireditvi Sožitje za večjo varnost v
cestnem prometu v Tržišču.
Po celotni občini smo v skrbi za ljudi in živali izvedli
predavanja o skrbi za živali in boleznih.
Uspešno smo izvedli 3 akcije zbiranja sredstev za
razne namene ter zbrali in razdelili 10.531 €.
Z lastnimi sredstvi v vrednosti 3472 € smo pomagali
družinam ob nesrečah in stiski.
Sodelovali smo v akciji zbiranja zamaškov in donacij
za zdravljenje deklice Lare.
Z ZD in društvi smo pripravili Prireditev na ulici ob
tednu RK in dnevu medicinskih sester.
Z ZD smo po vsej občini pripravili delavnice TPO ob
Evropskem dnevu oživljanja.
Sodelovali smo v akciji ŠKS-jev mesec dobrodelnosti
in obdarili 10 družin.
Nadaljevali smo Moj trenutek za dobrodelnost in
sodelovanje v projektu Starejši za starejše.
Sodelovali smo v Regijskem štabu Civilne zaščite za
Posavje.
Sodelovali smo z Varuhom človekovih pravic.
Vse leto smo sodelovali s številnimi institucijami
občine in regije.
Aktivni smo bili v delovanju RK Slovenije.

Kratek povzetek dela
Rdečega križa Sevnica

Urejanje površin

Vir: Rdeči križ Sevnica
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TZOS

Spomladanske čistilne
akcije in ocenjevanje
krajev v sklopu projekta
Moja dežela
lepa in gostoljubna

Morda se sliši malce hvalisavo, celo znano. Toda, ali
ni res, da obstaja vse v glavah posamezne družbe.
Pri TD Šentjanž lahko s ponosom trdimo, da je naš
kraj pušl´c Dolenjske in da lahko živimo v tako lepi in
neokrnjeni naravi. Da nam to uspeva, je gotovo eden
izmed razlogov dolgoletno dobro sodelovanje vseh
društev in krajevne skupnosti ter dobro sodelovanje
s šolo, ki je letos v sklopu pouka na daljavo pozvala
učence k pobiranju razpršenih odpadkov posamično
ali v sklopu družine. Vsak par rok pride prav. Če še ne
veste, kaj bi počeli v teh dneh, ko sonce tako toplo
greje in ptice tako veselo žvrgolijo, vam svetujemo,
da greste vsak po svojo vrečo smeti. Zemlja vam bo
hvaležna.

Pobiranje plastenk
pri HE Vrhovo

Annemarie Culetto, Turistična zveza občine Sevnica

Ljudje, ki so navajeni in jim ni vseeno, v kakšnem
okolju živijo, so tudi letos, ko je kriza prekrižala vse
načrte, dokazali, da se zmore, samo če se hoče.
Posamezniki, družine, učenci, dijaki in drugi so
izkoristili lepe sončne dni, vzeli s seboj vrečo za smeti
in pobirali razpršene odpadke.

Plastika je kot embalaža zelo uporabna, vendar
nam kot odpadek povzroča veliko težav. Letošnje
spomladanske čistilne akcije so zaradi nastale
situacije sicer odpadle, a pobiranja odpadkov se
lahko loti kdorkoli in kadarkoli.
Vsakdo, ki mu je mar za naravo oz. ga nepravilno
odloženi odpadki motijo, bi lahko enkrat na teden
na svoje pohajkovanje po naravi vzel še vrečo za
smeti (ni treba ravno največjo!) in rokavice, pobral
nekaj kosov odpadkov, ki jih bo prav gotovo srečal na
svoji poti, in pravilno odložil. Ni veliko, a je prispevek
k čistejši okolici, v kateri bomo lahko še bolj uživali.
In naši sprehodi v naravo bodo imeli še dodatno
»misijo«.
Irena in Boris Koteski

www.kstm.si
8
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V Turističnem društvu Loka pri Zidanem Mostu bi
letos na velikonočno soboto v kapeli sv. Frančiška
Ksaverija v Loki odprli že 6. razstavo velikonočnih
pirhov, a nam trenutne razmere in z njimi povezani
ukrepi tega niso dopuščali. V želji, da ne bi vsi projekti
in dogodki, načrtovani za prvo polovico leta, bili čisto

Za TD Šentjanž, Cveta Jazbec

Za zadnji konec tedna marca in prvi aprila je bila kot
vsako leto načrtovana vseobčinska spomladanska
čistilna akcija. Ko nas je doletel odlok o prepovedi
druženja, je zastala tudi organizacija čistilnih akcij po V obdobju #ostani doma, sprehajaj se z domačimi
krajevnih skupnostih.
člani naše družine poleg dela na vrtu izkoriščamo tudi
lepo okolico Loke, da se naužijemo sonca in svežega
zraka in se tako še dodatno razgibamo. Nova pešpot
po levem bregu Save do Šentjurja na Polju se nam zdi
zelo zanimiva. A pod jezom HE Vrhovo je del, kamor
Sava po vsakem večjem vodostaju odloži kopico
plastenk vseh velikosti in oblik. Nekateri namreč
odpadke še vedno odlagajo na divja odlagališča
ob potokih in rekah. Ko ob dežju voda naraste, pa
vse »počisti« izpred njihovih oči. Veliko odpadkov
odnesejo reke vse do morja, nekaj pa jih ostane
na bregovih rek. Kar hitro nam je postalo jasno, da
plastenke same od sebe ne bodo izginile. Zmotile so
nas tako močno, da so se naši sprehodi za nekaj časa
spremenili v pobiranje plastenk. Nekaj dni smo hodili
V tokratni številki Grajskih novic z vami delimo z vrečami in rokavicami in očistili grmovje ob poti
zgodbe posameznikov, ki so se v teh negotovih časih in del brežine. Odnesli smo okoli 20 velikih vreč na
odločili, da v preživljanje prostega časa v naravi ekološki otok v središču Loke. Začetna zagnanost je
vključijo pobiranje smeti. Na tem mestu vabimo tudi sicer malo popustila, a pobiranje nadaljujemo. V tem
druge občanke in občane, da se odločijo in prihodnjič delu je tudi jezerce, ki je nastalo zaradi nasipa, ki je
s seboj na sprehod vzamejo vrečo za smeti. Te zaprl nekdanji savski zatok. Pogled nanj ni nič kaj lep
lahko dobite pri predstavnikih turističnih društev in zaradi plastenk v vodi. Tega čiščenja se bo treba lotiti
krajevnih skupnosti. Na akciji posnemite fotografijo na drugačen način, saj je veliko bolj zahtevno.
in jo označeno s #spomladanskečistilneakcije in
#TZOS delite s prijatelji na svojem Facebooku. Na
začetku junija bomo nekoga tudi nagradili.
Prepričani smo, da bo cilj spomladanskih čistilnih
akcij s tem dosežen, narava nam bo hvaležna,
hkrati pa bodo naši kraji pripravljeni na ocenjevanje
krajev v sklopu projekta Turistične zveze Slovenije
Moja dežela lepa in gostoljubna, ki se bo izvajalo
predvidoma junija in julija.

Pomlad v Šentjanžu
in čistilne akcije

Posebna
velikonočna razstava

Foto: Vlasta Fele

odpovedani, smo se odločili, da letošnjo razstavo
izvedemo nekoliko drugače. K soustvarjanju smo
povabili učence in učiteljice POŠ Loka, sokrajanke
in sokrajane ter prijatelje našega društva, ki so s
fotografijami svojih velikonočnih ustvarjanj obogatili
album na Facebooku Turističnega društva Loka pri
Zidanem Mostu. Letošnja posebna velikonočna
razstava bo tako na ogled za vedno. Opominjala nas
bo, da nismo »nad vsem« in hkrati smo, saj nam volje
in želje po lepšanju vsakdana tudi karantena ni vzela.
Naj ogled razstave obogati tudi vaš dan.
Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

Vabljeni vsako
SREDO, PETEK in SOBOTO
od 8. do 12. ure
NAKUP
LOKALNIH PRIDELKOV
Nakup iz rok gospodarja se splača.

Mesečnega sejma v Sevnici
v soboto, 2. maja 2020,
ne bo zaradi ukrepov
o zajezitvi epidemije covid-19.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

Turizem
že sploh letni čas, ko smo si vedno privoščili več ur
v naravi. Potep po urejenih poteh ob Savi, bližnjih
gričih ali vzpon na Lisco so nekaj vsakdanjega. Letos
je zaradi omejitev gibanja na območje lastne občine
»gneča« pričakovana. Včasih kar problematična
Eden prvih ukrepov, sprejetih skladno s prizadevanjem za upoštevanje epidemiji primernega in varnega V sredo je bil moj pouk malo drugačen. Sledil sem
za zajezitev koronavirusa, je bila prepoved zbiranja srečevanja. Zato mnogi v tem času izbirajo manj projekciji in opravljal naloge. Vmes sem seveda malo
in druženja večjih skupin ljudi na javnih prostorih in znane poti.
počival, mami je bila že obupana, a do večera mi je le
v njih. Glede na trenutno dogajanje se zdi, da bo ta
uspelo opraviti večino nalog.
ukrep tudi med zadnjimi, ko se bodo ukrepi začeli
Dan sva z Lauro začela s kozarcem vode in nato
sproščati. Nepričakovana situacija tako že od marca
zajtrkovala.
narekuje tudi odpovedi oz. prestavitve nekaterih
dogodkov v organizaciji KŠTM Sevnica. Tako smo
prisiljeni odpovedati majsko izvedbo zdaj sicer že
tradicionalne Sevniške kuh'ne na trgu in junijsko
izvedbo 10. festivala modre frankinje.
Maja načrtujemo 2. mednarodno konferenco modre
frankinje, ki bo letos potekala po videokonferenci.
Vabljeni k spremljanju natančnejših informacij v
Ne sledimo pastirici do njenega gnezda
zvezi s tem na našem Facebooku in spletnih straneh
www.kstm.si, www.visit-sevnica.com, www.modra- Kaj pa povečan obisk narave pomeni za naravo
frankinja.com, na katerih vas bomo obveščali tudi o samo? Lahko pri tem škodimo pomladnim rožicam,
preostalih dogodkih in vsebinah, ki jih pripravljamo metuljem, pticam, ki začenjajo gnezditi? Sam sem
za vas. Prizadevali si bomo, da vas bomo na dogodke v naravi skoraj vsak dan, običajno na lokacijah, na Sestri sem prebral zgodbico Zemlja je dobila vročino,
lahko vabili spet takoj, ko bodo to dovoljevali tudi katerih ljudi sploh ne srečam. Letos je drugače. ki sem jo že poznal, saj sem jo bral za eko-bralno
ukrepi, pri tem pa ne bomo pozabili na skrb za Ni je stezice ali brezpotja, kjer ne bi mogel srečati značko. Zgodbica pripoveduje o tem, kaj se bo v
zdravje in varnost vseh.
človeka. Lovrenc vsak april zaradi cvetočega encijana prihodnosti zgodilo z našim planetom, če bomo tako
obišče veliko ljudi. Iz tako rekoč vse Slovenije. Med grdo ravnali z njim.
nedeljskim opravljanjem nadzora se omejitev Razmišljal sem o pismu hvaležnosti in ga končno tudi
gibanja na številu obiskovalcev ni poznala. Ni bilo napisal:
velikih skupin, število obiskovalcev pa nič manjše kot Draga moja mami!
prejšnja leta. Podobno je na Lisci, na kateri so oživele Hvala, ker si tako dobra in skrbna, da veš kdaj
V tem času smo vam z možnostjo spletnega nakupa tudi številne v preteklih letih že skoraj pozabljene imam kitaro, zoom srečanje, kdaj moram vaditi za
odprli vrata v naši prodajalni v turistični agenciji in na poti in stezice. Podobe, vtise iz narave poskušamo predstavitev… Brez tega, bi vse te stvari zamudil ali
gradu, lokalni ponudniki svoje pridelke in kulinarične ohraniti tudi s posnetki. Če smo v preteklosti za to pa se jih sploh ne bi udeležil. Vem, da sem razvajen in
izdelke prodajajo po ustaljenem urniku na kmečki potrebovali fotoaparate, je zdaj dovolj že mobilni bom moral sam začeti skrbeti za svoj urnik.
tržnici, namige in ideje, kam v občini Sevnica, telefon. Prikladen, saj z njim hitro posnamemo motiv Tvoj Renato
najdete na Facebooku in Instagramu Visit Sevnica, in ga v nekaj sekundah že delimo s prijateljem ali kar In končno se je ati vrnil iz službe in prinesel sestavine
vabimo vas v okolico gradu na tematsko pot Gozd je z vsemi na družabnih omrežjih. Ker hočemo narediti za izdelavo smoothija. Z mojo mojstrovino smo se
kultura, po gradu se lahko sprehodite virtualno na dobre posnetke, se pri tem marsikdaj poskušamo sladkali po večerji. 5- Po večerji sem še malo telovadil
povezavi www.kstm.si, vabimo vas na Lisco, Lovrenc preveč približati encijanu na lovrenškem travniku in rešil kviz na koncu projekcije. Prilagam moj rezultat
… Ponudbo smo razširili z novimi turističnimi paketi, ali bobrišču za Savo. To pa je za vrste, ki so sredi (80%, 16 t).
ki so veselje in presenečenje za vso družino. Z njimi razmnoževalnega cikla, ali so redke in ogrožene, Današnji dan mi je bil izredno všeč, saj smo skupaj
vam želimo malo drugače približati domače kraje in lahko usodno. Na Lovrencu sem letos videl manj razmišljali o življenju na naši Zemlji in tudi o našem
vam pomagati do nepozabnega doživetja v lokalnem ljudi, ki bi želeli za posnetek cvetov prestopiti ograjo. življenju v družini, kako se bomo morali naučiti
okolju. Za več informacij se obrnite na našo turistično Upam, da tudi zato, ker kot domačini poznamo prevzemati odgovornost za svoje stvari.
pisarno dozivljaj@kstm.si ali 051 680 287.
vrednost in občutljivost tega modrega bisera. Na
Veseli bomo, če vam bodo naše ideje pomagale do spletu objavljena fotografija je lahko povod, da
Z lepimi pozdravi, Renato Kovač
spoznanja, da živimo v kulturno in naravno bogati poskušamo tudi sami posneti enak ali vsaj podoben
občini, katere lepote bomo v nadaljevanju z veseljem motiv. Mogoče celo »boljšega«. A večina se na
predstavili tudi obiskovalcem od drugod. Naj bodo potrebe rastlin in živali ne spozna. Ne vemo, s čim jih
vaši dnevi sončni.
lahko ogrozimo. Odkrito gnezdo kosa v živi meji naj
nas ne premami, da bi odmaknili veje, fotografirali
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica ali celo pogladili jajčka ali mladičke. A pri tem smo
na tem mestu pustili svoj vonj. In v nočnem času
do podlasica ali kuna zaradi naše radovednosti (in
vonja) prišla do slastnega obroka. Kos pa bo doživel
družinsko tragedijo. Opaženo objedeno vrbo ali celo
bobrišče naj nas ne premami, da bi za »trofejni«
posnetek bobra vdirali na njegovo dvorišče. Saj lahko
Epidemija zaradi virusa covid-19 je vsem nam posnetek dobimo od ljudi, ki znajo to narediti na
v trenutku povsem spremenila način življenja. fotografirancu neškodljiv način.
Mnogi v stresnih službah trepetajo zaradi povečane Posledice letošnje pandemije bomo občutili še
verjetnosti okužbe, drugi jo opravljajo kar od doma dolgo. Zaradi varnosti družinskih članov, sokrajanov
ali so celo na neprostovoljnem »dopustu«. Omejitve
gibanja in družbenih aktivnosti, zaprte šole, vrtci in
še kaj je obrnilo na glavo naš vsakdanjik. Zato se je
pričakovano povečalo obiskovanje narave v okolici
doma. K sreči je sevniška občina velika in raznovrstna
– možnosti za varno sprehajanje je veliko. Pomlad je
pri HTC

Sevniška kuh'na na trgu,
Festival modre frankinje …

Dan zemlje tehniški dan

SOBOTA
2.5.2020

Obiskovanje narave
v času epidemije

MESEČNI
SEJEM
SEVNICA

Bobrovo fotografijo si sposodimo s spleta.

in sebe moramo biti previdnejši pri srečevanju. To
pa bi lahko bila dobro iztočnica tudi za premišljeno
ravnanje tudi ob srečanjih z drugimi živimi bitji,
rastlinami in živalmi. Narava je gledano z našimi očmi
lepa. Za kosa, lovrenški encijan ali bobra v Savi pa
vsakodnevna borba za preživetje. Borba najti hrano
zase in hkrati ne postati hrana drugemu. Zato naj
bodo naši koraki v njihovih domovih premišljeni
v dobro vseh nas. Za modri planet smo vsi enako
dragoceni.
Naj se cvetov encijana dotakne le metulj.

Dušan Klenovšek

info: 07/ 81 65 462

SEVNICA

ODPADE
zaradi ukrepov
o zajezitvi
epidemije covid-19
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Kultura
deli znanih in malo manj znanih slovenskih in tujih
ustvarjalcev. Naprodaj so slike olja na platnu, akvarel,
risbe v svinčniku in oglju, grafike in kipi najrazličnejših
formatov in cenovnih razredov. Nakup oziroma ogled
je mogoč na našem Facebooku gradu Sevnice, zato
Na gradu Sevnica in njegovi bližnji okolici smo odkrili vljudno vabljeni, da raziščete in si ogledate, kaj vse
več kot 40 pozitivnih energijskih točk, ki smo jih vam ponujamo.
določili z različnimi radiestezijskimi metodami.

Energijska pot
na gradu Sevnica

Eva Urh, KŠTM Sevnica

»Od ribiča do graščaka«

Foto: Jože Hvala

Izdelati smo dali energijsko pot, ki bo temeljila na
osmih najmočnejših energijskih točkah. Prvih 7 točk
bo povezanih s človeškimi čakrami, energijskimi centri
v telesu. S povečano močjo čaker se bo izboljšalo
delovanje vaših delov telesa in posameznih notranjih
organov. Na zadnji, 8. čakri, boste uravnotežili,
harmonizirali energijsko, duhovno in fizično stanje
telesa in se napolnili z življenjsko vitalno energijo.
Na vsaki energijski točki bo opisano delovanje
posameznih točk in ko se boste podali na pot, vas
bo ta popeljala na nežno popotovanje do zdravja in
duševnega miru, kar v tem času vsi potrebujemo.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni
partner LAS Posavje, je 1. oktobra 2019 od
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
prejela potrditev projekta z nazivom Vzpostavitev
posavskega turističnega produkta med reko,
vinogradi in gradovi(akronim: Od ribiča do graščaka).
Vodilni partner te operacije je Kmečka zadruga Krško,
z. o. o., skupaj s partnerji, ki so Javni zavod za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
Ribogojnica Akval in Kulturno društvo Leskovec pri
Krškem. Operacija bo sofinancirana iz Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo.

Skrb
za kulturno dediščino
na podružnici Studenec
25. natečaj
za najlepši studenški pirh

Natečaj
za
najlepši
studenški
pirh
ima
zanimive začetke v letu
1995. Mlada učiteljica,
vodja
podružnice,
Andreja Janc, je prvič
organizirala natečaj za
najlepši studenški pirh.
Skupaj z učenci so pri
pouku likovne vzgoje
ponovili
značilnosti
ljudskega izročila: vzorec
na pirhu se ponavlja in
ima največ tri barve.
Dodatna kriterija ocenjevanja sta bila še ustvarjalnost
in lastno delo (ne mami in ne babi). V letu 2003 je
povabila k sodelovanju profesorja likovne vzgoje
Mirka Bogoviča iz Loke pri Zidanem Mostu.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Nakup umetnin

Ste si že kdaj kupili umetniško sliko ali pa koga z
njo obdarili? Če nimate ideje, kje jo iskati, vam
namignemo mi. KŠTM Sevnica na gradu hrani
umetniška dela, med katerimi vsakdo najde kaj zase,
saj boste lahko izbirali med vrhunskimi likovnimi

Na projekt smo se prijavili, ker želimo razviti
inovativni turistični produkt Od ribiča do graščaka, ki
bo temeljil na zgodovinsko-naravoslovnih raziskavah
ribištva, ribogojstva, legend, in zasnovati pet zgodb
Od ribiča do graščaka. Vzpostaviti želimo dva Centra
za obiskovalce (v Vinski kleti Krško pri Šrajbrskem
turnu in v Lutrovski kleti pri gradu Sevnica, kjer
se bo vzpostavila infrastruktura za izvajanje
turističnega produkta, postavljeni bosta razstava
in multimedijska oprema. Pripravili bomo različne
programe izobraževanj in informiranja o posavski
ribi, življenju med reko, gradovi in vinogradi, dediščini
in lokalnih izdelkih: program za šole, izobraževalni
filmi, kulinarično-kulturni večeri, kuharski tečaji,
dnevi odprtih vrat. Poskrbeli bomo za promocijo in
promocijska gradiva: novinarska konferenca, PRaktivnosti, digitalni marketing, 5 kratkih videov,
knjižica z recepti ribje kulinarike in kombinacije z
vinom ter drugi promocijski materiali.
Veseli smo, da smo bili uspešni v prijavi na projekt
Od ribiča do graščaka, saj bomo v njem vzpostavili
nov turistični produkt, Naziv
ki ga
bomo lahko kakovostno
operacije:
izpeljali posavskega
in hkrati
delno
obnovili
srednjo
etažo
Naziv operacije:
Vzpostavitev
turističnega
produkta
med reko,
vinogradi in
gradovi
Vzpostavitev
produkta med reko, vinogradi in gradovi
Lutrovskeposavskega
kleti. turističnega
Akronim operacije:

OD RIBIČA DO GRAŠČAKA
Eva Urh, KŠTM Sevnica
OD RIBIČA DO GRAŠČAKA
Akronim operacije:
Partnerji projekta:

Kmečka zadruga Krško z.o.o., Akval d.o.o., KŠTM Sevnica, Kulturno društvo Leskovec pri Krškem

Partnerji projekta:

Kmečka zadruga Krško z.o.o., Akval d.o.o., KŠTM Sevnica, Kulturno društvo Leskovec pri Krškem

www.grad-sevnica.com

Učenci so sodelovali vsako leto. Andreja Janc se je
trudila, da so sodelovali vsi učenci. In ti učenci so
postali starši naših učencev, ki obiskujejo podružnično
šolo. Kolo časa se je
zavrtelo in navada, običaj
se je nadgradil, razširil.
Čas je bil, da natečaju
dodamo košček novega,
svežega, mladega, da ga
bo vzel zase tudi mladi
rod.
Učenke
so
postale
mamice in v sodelovanju
z
Občino
Sevnica,
županom
Srečkom
Ocvirkom, ravnateljico
Mirjano
Jelančič,
Turističnim društvom Studenec, Društvom kmečkih
žena Studenec smo leta 2015 ob 20- letnici izpeljali
večdnevno prireditev, ki je postavila novi temelj za
ohranjanje običajev, šeg in navad v velikonočnem
času na Studencu.
Na vprašanje, kateri je
najlepši pirh, je profesor
Vito Hazler odgovoril, da je
vsak pirh lep, če je narejen
doma, pa ni pomembno,
kakšen je.
V teh težkih časih se je
Andreja Janc spraševala, ali
je izvedljiv natečaj tudi med
trajanjem karantene zaradi
koronavirusa.
Odločili
smo se, da ga izvedemo,
saj se običaj ohranja
tudi tem času. Mogoče
še bolj. Natečaj ni bil tekmovalne narave, ampak
sodelovalne. Na njem so sodelovale vse družine.
Fotografije so objavljene na spletni strani šole.
Pravijo, da je treba pozabiti na kruto preteklost, da bi
lahko zrli v prihodnost. Kulturna dediščina preteklosti
pa nam mora biti dota za prihodnost, za prihodnost
turizma, saj bi tako lahko našli nova delovna mesta
in lepšo prihodnost današnji mladini. (Kunaver, D. Lj.
2014)
Erika Anzelc Intihar, OŠ SKS, POŠ Studenec
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Kultura
Ustvarjanje v času
karantene KUD Budna vas
Življenje se v času karantene ni ustavilo, ampak nas
je obogatilo, saj lahko veliko časa posvetimo svojim
domačim ter dejavnostim ali konjičkom, za katere
do zdaj ni bilo (dovolj) časa. Covid-19 je po dobrem
mesecu samoizolacije postal del naše realnosti.
Omejitve glede gibanja in druženja pa so iz nas
potegnile ideje za ustvarjanje.

Dobrodelni koncert
Imeti rad
V Rotary klubu Sevnica nam letos žal ni bilo usojeno
izpeljati tradicionalnega dobrodelnega koncerta
Imeti rad na dan žena za 8. marec. Zaradi prihajajoče
epidemije smo bili prisiljeni tik pred nastopom
odpovedati koncert z Otom Pestnerjem in Godbo
Sevnica, tako da smo skoraj na dan koncerta
obveščali vse udeležence koncerta in zlasti kupce
vstopnic v predprodaji, da moramo žal koncert zaradi
zdravstvenega tveganja odpovedati in preložiti na
pozneje.

V likovni sekciji Art Lipa, KUD Budna vas, za mlajše
člane že tretje leto zapored izvajamo avtorski program
Mala Akademija Elene Sigmund, s katerim učenci
pridobivajo osnove akademskega risanja in slikanja.

Slikar Vladimir Leben
Iskrena hvala vsem našim gostom, ki ste to odločitev
sprejeli z velikim razumevanjem in niste zahtevali
zamenjave vstopnic, ki ste jih kupili že pred
koncertom. Vse bomo seveda pravočasno obvestili o
novem datumu koncerta. Prav tako se zahvaljujemo
našim donatorjem, ki so po svojih močeh pomagali
pri kritju stroškov priprave koncerta in zbiranju
finančnih sredstev za zdravljenje deklice Line in za
podporo mladi obetavni atletinji Karin.
Vsekakor se bomo v Rotary klubu Sevnica potrudili
po svojih najboljših močeh, da načrtovani koncert
z Otom Pestnerjem izpeljemo, čim nam bodo to
dovoljevale splošne zdravstvene razmere v državi.
Ker lahko do takrat preteče še kar nekaj časa in ker
velja stari rek Kdor hitro da, dvakrat da, smo se v
Rotary klubu Sevnica odločili, da našima letošnjima
prejemnikoma donacij podelimo denarna sredstva,
ki smo jih vsi skupaj zbirali za dober namen, še pred
izvedbo koncerta.

Tadeja Dobriha, predsednica
Kulturno-umetniškega društva Budna vas, in Elena Sigmund

»Slika z naslovom Chemtrail je nastala v sklopu
likovne kolonije Art Eko, zato se tudi tematika dotika
ekologije. Z današnjega vidika me izbira teme še
posebej zabava, saj prikazuje sledi letal na nebu, ki
jih zdaj, v obdobju prizemljenih letalskih flot zaradi
pandemije covida-19 skoraj ni mogoče več opaziti.

Tako je Rotary klub Sevnica konec aprila nakazal
donacijo 1000 EUR družini iz Šentjanža za pomoč
pri kritju visokih stroškov zdravljenja njihove hčere
Line in donacijo 1000 EUR nadarjeni sevniški atletinji
Karin Gošek za njene nadaljnje treninge in priprave,
ki bodo še kako potrebni po sprostitvi trenutnih
ukrepov. V imenu obeh prejemnikov donacij in tudi v
imenu Rotary kluba Sevnica se vam zahvaljujemo za
zaupanje in podporo pri naših skupnih prizadevanjih,
da smo lahko izpolnili predvideni namen koncerta
kljub njegovi preložitvi.
Ob tej priliki vam vsem čestitamo za praznik dela in si
želimo, da se čim prej vidimo na koncertu.

Za sledi letal sem se odločil, ker pogosto nastopajo
v žolčnih debatah o njihovem izvoru in namenu.
Kondenzacijske sledi, ki jih za sabo puščajo letala, tako
imenovane con-trails, namreč nekateri interpretirajo
kot kemične sledi, chem-trails. Gre za eno od številnih
teorij zarote, po kateri naj bi nas vlade ali celo
nadvladne strukture iz letal posipale s kemikalijami.
Razlogi, zakaj to počnejo, so različni – obvladovanje
populacije, demaskulinizacija prebivalstva, sejanje
gensko spremenjenih pridelkov, gensko spreminjanje
rastlin, živali in/ali človeka ... Glede na napake, ki
sta si jih znanost in farmacija z netransparentnimi
poskusi privoščili še na začetku 20. stoletja (eden bolj
razvpitih primerov je sterilizacija žensk, predvsem
revnih črnk, v Misisipiju brez njihove vednosti,
pod pretvezo operacij slepiča), lahko razumem
nezaupanje v znanost in raje s humorjem pristopam
do tematike, kot da bi obsojal ali na silo prepričeval
skeptike. Kljub temu in kljub nekaterim poskusom
dejanske uporabe letal za raztrosanje kemikalij (na
primer posipanja točenosnih oblakov tudi v Sloveniji
konec prejšnjega in na začetku tega tisočletja), zdaj
večkrat potrjeno velja, da so sledi za letali kljub temu
kondenzacijske, in ne kemijske. Tudi zato so sledi
na sliki živahne, barvite in se opazovalcu prijazno
združujejo z okolico. V sklopu kolonije sta nastali
dve sliki z isto tematiko, dnevna in nočna, predvsem
zato, ker sem že takrat vedel, da se bosta uporabili
kot nalepki za vinske steklenice. Kot ljubitelj vina sem
pomislil, da se bodo nočni chem-trails bolje ujeli z
belimi, dnevni pa z rdečimi sortami.«

Rotary klub Sevnica, predsednik Anton Grilc

QRA ICC, Zavod za mednarodno ustvarjalnost in kulturo

Elena Sigmund, Vrtnice, še v delu

Mladi ustvarjalci vsako leto pripravijo zaključno
razstavo, skupaj obiskujejo muzeje, gradove,
galerije. Za boljšo razgledanost v sferi umetnosti jim
mentorica redno pripravlja predavanja o zgodovini
umetnosti, da se spoznavajo z mojstrovinami. V
programu Mala Akademija KUD Budna vas vsako
leto pripravimo dneve plenerizma (risanja na
prostem) in se spoznavamo s tehniko risanja v naravi
po temah: hribi, odsev v vodi, arhitektura, barve
letnih časov in drugo. Mlajši člani likovne sekcije
Art Lipa ne prihajajo le iz občin Radeče in Sevnica,
ampak tudi iz bolj oddaljenih kotičkov Slovenije.
Med samoizolacijo na domovih člani društva naloge
in učni program izvajajo na daljavo, pripravljamo tudi
predavanja na temo Pop Art z uporabo webinarja. V
društvo KUD Budna vabimo vse ustvarjalce, učne ure
pa predlagamo predvsem otrokom.

Artselection je izbor 12 umetniških del, ki so bila
ustvarjena na srečanjih Art Eko Kozjansko in Šentjanž
2018/2019 ter so predstavljena na steklenicah
Grajske krvi, l. 2016. Grajska kri je pridelana iz
posebej izbranega grozdja modre frankinje iz
grajskega vinograda.

Z novo preobleko 12 slikarjev je zaokrožila vse letne
čase. Vsak mesec se bo predstavil po en avtor del,
ki so predstavljena na steklenicah. V tej ediciji se bo
predstavil slikar Vladimir Leben.

Emilija Sigmund in Sara Zupan, natečaj Pravljice sveta

Člani Kulturno-umetniškega društva Budna vas še
naprej s svinčnikom, čopiči in barvami ustvarjajo
nove slike.
Marcel Kajtna (12 let), Emilija Sigmund (5 let) in Sara
Zupan (8 let) so poslali svoja dela na mednarodni
otroški likovni natečaj Pravljice sveta v Rusijo in zdaj
nestrpno čakajo na rezultate, ki bodo znani junija.
Tik pred karanteno je Marcel Kajtna ustvaril sliko
v tehniki olje na platnu, portret slovenskega
nogometaša Benjamina Verbiča. Elena Sigmund,
umetniška vodja Male akademije, ustvarja sliko
Vrtnice, kolaž, olje na platnu 70 x 100 cm. Gordana
Dobriha, študija slike Sončnica, akril na karton.
Gordana Dobriha, v nastanku slike Gerbare v vazi,
detajl. Sara Zupan (8 let), Pogled deklice skozi okno
otroške sobice na mesto in kraj, kjer se ne more
več igrati. Marcel Kajtna (12 let), svinčnik, podoba
Davida, Virusni akril platno 18 x 24 cm, Marija Oven.

Ustvarjalci Art Eka –
artselection
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Namig za premik
Namig za premik
Večkrat je že bilo napisano: svet se je ustavil, a
življenje teče dalje. Smo v času pred prvomajskimi
prazniki, ki bodo letos zagotovo drugačni. Vendar
letos načrtov ne bomo spreminjali zaradi slabega
vremena, kot se nam to po navadi naredi.
Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije zaradi
covida-19 smo prisiljeni ostati v domači občini. Torej
prazniki bodo drugačni, vendar to ne pomeni, da
nujno slabši. Kres in tudi mlaj lahko postavimo doma.
Mogoče bosta manjša, bomo pa s tem ohranjali
tradicijo praznika dela.
Ali bo torej letos res vse drugače? Boste rekli: Kaj
pa pohod na Lisco? Lisce vsekakor ne smemo in
ne želimo pozabiti. To je naša najbolj priljubljena
pohodniška točka, ki vsako leto, posebej še za 1. maj,
privabi veliko ljudi. Tudi letos jih bo. Zagotovo. Nanjo
se lahko povzpnemo iz več smeri. Iz Brega. Prek Zajčje
gore in mimo Jošta. Pa iz Krakovega. In Jurkloštra. In
iz Pekla. Mogoče letos poskusimo kakšno novo pot?
Vsekakor pa je občina Sevnica polna drobnih
draguljev, ki smo jih mogoče pozabili, mogoče
pa zanje niti nismo vedeli. Naj vas s tem člankom
spomnim samo na nekatere.

V Lamperče mimo sv. Roka

Iz Sevnice se po Prvomajski ulici (mimo bazena)
napotimo do zadnje hiše na levi strani, pri kateri
bodimo pozorni na stezo, ki nas pred njo popelje
levo v gozd. Po gozdu in nato po travniku gremo
strmo navzgor in kmalu bomo na Sv. Roku (naselje
Drožanje). Desno je cerkev sv. Roka, mi pa zavijemo
levo po cesti do kmetije in naprej po cesti desno,
nato pa se držimo levo v gozd. Markacije nas
popeljejo s ceste na stezo mimo dveh zidanic, pred
tretjo se povzpnemo po kamnitih stopnicah navzgor
do domačije in cerkve na Lamperčah. Iz Lamperč
zavijemo po cesti desno. Markacije nas pri prvi hiši
popeljejo levo v gozd na traktorsko pot. Po gozdu in
pozneje travniku se spuščamo do asfaltirane ceste, ki
pelje na Metni Vrh. Zavijemo desno malo navzdol do
Drožanja. S ceste gremo levo. Sledimo markacijam do
zadnje hiše in zavijemo desno in po travniku naprej.

Pred sabo že vidimo cerkvico na Žabjeku. Prečkamo
Drožanjski potok, se malo dvignemo in že smo
v zaselku Žabjek (naselje Metni vrh), kjer je tudi
cerkvica sv. Lovrenca. Od cerkvice se po asfaltni cesti
spustimo v dolino proti Drožanjski cesti.

Kje je najdebelejša bukev v Posavju?

Bukev je v kraju Primož in je najdebelejša bukev v
tem delu hribovja. Imenuje Ruparjeva bukev. Do nje
pridete tako, da greste od ribnika v Lokah, po cesti
proti vasi Dolnje Impolje. Ko se nad dolino Javorje
na desni strani konča gozd, zavijete dvesto metrov
proti robu gozda. Petdeset metrov navzdol v gozdu
najdemo najdebelejšo bukev našega območja. V
prsni višini meri 487 cm obsega ali 155 cm premera.
Dokaj nizko se razveji v šest debelih vrhov.

Ribnik v Krmelju

Včasih so v Krmelju kopali rudo. Kot posledica
rudarjenja sta na mestu izkopavanj nastala dva
ribnika: en večji in en manjši. Ribnik Krmelj je večji
in je na JV delu Krmelja, 800 metrov od ceste Krmelj
– Gabrijele. Za bogato zalogo rib v njem skrbi Ribiška
družina Sevnica, zato Krmelj privablja številne ribiče,
ki se želijo sprostiti ob ribolovu sredi narave. Okolica
ribnika je zelo lepo urejena, ima veliko zelenih
površin in tudi igrišča za tenis, košarko, mali nogomet
in prostor za piknik, zato ribnik privabi tudi veliko
sprehajalcev.
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Nikakor si nisem mislila, da bom kdaj živela v
času epidemije. Zagotovo si nihče izmed nas ni
predstavljal takšnega življenja. Nedvomno se je naš
vsak dan obrnil na glavo in z njim tudi vsakodnevne
rutine. Prevevajo nas različne skrbi, razmišljanja,
občutki in dvomi, kar pa je povsem normalno. Kljub
temu pa me preseneča, kako smo se ljudje navadili
in prilagodili novi situaciji. Prvič v zgodovini smo se
globalno povezali proti enemu skupnemu problemu
in po vsem svetu sprejeli podobne ukrepe, da bi
zajezili širjenje virusa. To je vsekakor pozitivna stran
trenutne situacije. Razmišljam, kako bi lahko ljudje,
dokaj preprosto, rešili tudi druge probleme, ki tarejo
svet, pa trenutno niso tako v ospredju. Če bi se
vsakega problema lotili podobno, kaj vse bi lahko
dosegli.

Malkovec,
naravni amfiteater v naši občini

Izlet začenjamo malo pred Tržiščem pri odcepu
ceste za Vodale, kjer parkiramo. Pot nadaljujemo
ob potoku kakšnih 200 m. Nato prečkamo potok
Sklepnico in poiščemo zaraščeno pot, ki se vzpenja
po grebenu. Tega se zdaj držimo in po 20 minutah
pridemo na veliko jaso.

Mladi ste v tej situaciji vsekakor v prednosti, ker
se hitreje prilagajate na spremembe. V teh dneh
naredite in se osredotočite na stvari, ki jih lahko
naredite, ne na tisto, česar ne morete. Pomirja, če
človek naredi vse, kar je v njegovi moči. Zmanjšajte
spremljanje novic. Omejite se na družbenih omrežjih,
Po položnem grebenu nadaljujemo pot skozi gozd, izberite, katere profile boste spremljali. Najbolje
od koder pridemo pred zaselkom Medvejek (naselje tiste, ki vas napolnjujejo.
Malkovec) na široko raven s travniki in njivami. Pot
nas vodi po asfaltirani cesti desno od ceste, ki pelje
iz Tržišča na Malkovec. Tu je tudi markirana planinska Želim si, da bi epidemija čim prej minila, brez večji
pot. Desno bomo po 100 m že na grebenu naselja posledic. Komaj čakam dna, ko bomo spet odprli
Malkovec. Nekaj sto metrov naprej na levo proti vrata mladinskega centra in preostalih objektov,
vzhodu smo pri spomeniku NOB. Za to pot bomo namenjenih druženju. Glede na to, da so napovedi
še zelo ohlapne, težko napovemo dan, ko se bo to
potrebovali 40 minut.
zgodilo. Vsekakor pa na KŠTM Sevnica pripravljamo
plan B, ki je prilagojen ukrepom. Počitniške aktivnosti
bomo izvedli zunaj. Prav tako načrtujemo, da bomo
Kako do skalnih mož
prvi teden počitnic izvedli že tradicionalni olimpijski
in srnjaka na Pečju?
teden, poln športnih aktivnosti, ki nam niso dostopne
Pot začnemo v Stari Sevnici na trgu ali pri blokih Pod vsak dan. Močno upamo na odprtje kopalne sezone
Vrtačo. Kakšnih 30 m pred železniškim prehodom in organizirane animacije ob vodi in v njej, avgusta pa
na Gobovcih zavijemo levo po ozki cesti po pobočju izvedbo že 14. Kitarijade.
strmo navzgor. Ko pridemo do domačij in do
asfalta, pri tretji hiši zavijemo desno med hišo in
gospodarskim poslopjem, takoj za gospodarskim Dokler se ne sprostijo določeni ukrepi, se bomo
poslopjem pa še enkrat desno navzdol proti gozdu. družili na daljavo, prek Facebooka Mladi v Sevnici.
Tu na gornjem robu strmine najdemo stezico, ki nas
levo nad strmino vodi proti skalnim možem. Legenda Vabim te, da deliš svoje občutke o tem, kaj najraje
o skalnih možeh in škrjančkih sega že v čas Ajdov. počneš v tem času, kaj najbolj pogrešaš. Imaš kakšen
Skalni možje so površinski geomorfološki spomenik. komentar na dogajanje v svetu in pri nas ali morda
Sestavljeni so iz več kot 30 m visokih stolpov s razmišljaš že o času po tem in kako nas bo ta izkušnja
spremenila? Morda že veš, kaj bo prva stvar, ki jo boš
krušljivo kamnino.
Prvi skalni mož od zgoraj ni tako viden, malo naprej naredil/-a, ko bomo lahko spet skupaj? Deli z nami
pa nas bolj shojena stezica pelje desno do druge svojo zgodbo, veseli je bomo.
skale, kjer sta zidani kamen in silhueta srnjaka. Do tu
Prepričana sem, da bo življenje spet kmalu steklo
bomo iz Sevnice hodili 25 minut.
po ustaljenih tirnicah, do takrat pa vam želim, da
Ta mesec bi članek morala nasloviti namigi za premik. kar najbolj produktivno izkoristite čas, ki ga imate na
Več jih je, ker bomo med prazniki imeli mogoče več voljo.
časa za kakšen pohod. Ne pozabite na primerno
opremo in varnost ter ne pozabite upoštevati »Kdor se zna zorganizirati, mu nobena naloga ni
ukrepov v zvezi z epidemijo. Predvsem pa ostanite neizvedljiva in noben cilj nedosegljiv.Kmalu spet
zdravi.
skupaj!«
Urška Colner, KŠTM Sevnica
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Dragi naši otroci
in mladostniki

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mladina
Pouk v oblakih:
o pouku na daljavo
V zadnjih tednih se je življenje povsod po svetu
močno spremenilo. Nekaj, kar se nam je prej zdelo
kot samoumevno, od jutranjega hitenja na delo, v
šolo, druženje, se je skorajda v trenutku spremenilo.
Bolj ali manj pričakovana grožnja nevidnega
sovražnika v obliki neznanega virusa nas je doletela
precej nepripravljene.
Praktično čez noč so šole po Evropi zaprle svoja vrata.
Zunaj njih pa so ostali učenci, učitelji, starši … Prvotni
strah, dvom, negotovost so počasi prerasli v to, da
bomo zmogli in da bo svet spet lep, da bo spet vse v
redu. Postavljeni smo pred novo družbeno realnost,
v kateri smo se znašli vsak po svoje.

slovenska skupnost tako rada posega s svojimi
posplošenimi sodbami. Biti učitelj ni samo poklic, ki
zahteva določena znanja in veščine, ampak je tudi
poslanstvo, ki ga žal ali na veselje mnogih ne more
opravljati vsakdo.
Nova družbena realnost je tudi od učiteljev
zahtevala hitre poteze. Od rokovanja z novimi
spletnimi orodji (postavitev spletnih učilnic, delo v
njih, videokonference) do iskanja novih učinkovitih
poti za delo z učenci. Pouk na daljavo smo sprejeli
kot nov izziv. In čeprav je zanimiv in inovativen,
je tovrsten pristop še toliko bolj odgovoren.
Kot učiteljica si upam trditi, da zahteva veliko
organizacije, vztrajnosti in potrpežljivosti … Zahteva
veliko več medsebojne komunikacije in usklajevanj
znotraj strokovnih aktivov, na ravni šole, seveda ob
smernicah ministrstva. Zahteva veliko razrednikove
komunikacije s starši. Zahteva marsikaj.

Športni dan na daljavo
Navodilo za malo drugačen športni dan nam je učitelj
športne vzgoje poslal po elektronski pošti. Napisal
nam je, da bomo imeli čistilno akcijo, zaradi zdajšnjih
razmer pa bomo to morali opraviti v krogu družine.
Nismo smeli iskati družbe sošolcev ali prijateljev.

Običajno telefoni v šoli niso dovoljeni, a v tem času
so pravila malo drugačna, telefon smo morali imeti
poleg pijače v nahrbtniku, da smo na koncu lahko
naredili selfie.

In kako je videti pouk na daljavo? Pravzaprav je bilo
o tem že toliko izrečenega, napisanega in videnega
v številnih medijih. Skoraj vsak dan lahko zasledimo
odzive učencev, učiteljev, staršev in vseh, ki se jih
to dotika. Izkušnje in doživljanje tovrstnega pouka
so različne. So pozitivne in so tiste z bolj grenkim
priokusom. Človek pa hvala bogu načelno verjame v
dobro. Kaj novega naj torej še napišem o vsem tem?
Izrazim lahko samo svoje izkušnje, svoje doživljanje
pouka kot učiteljice, sodelavke in mame dveh
osnovnošolcev.
Po prvih dneh negotovosti smo se na šoli z veliko
entuziazma in optimizma lotili novega načina
poučevanja. Ko je človek vržen v vodo, mora hitro
splavati, če želi preživeti. Nekako tako je bilo tudi z
nami učitelji in seveda z učenci in njihovimi starši.
Ti so se morali preleviti v vlogo motivatorjev,
psihologov,
diplomatov,
nadzornikov
in
spodbujevalcev za opravljanje šolskega dela svojih
otrok. Vse te nove vloge, ki so jih bili prisiljeni prevzeti
starši, so zagotovo zahtevne, morda celo nezavidljive,
saj domače okolje ni šola in motivirati otroka zunaj
šolskega prostora za opravljanje obsežnega šolskega
dela je težko in izredno odgovorno delo. Drži, da je
na starše padel velik del bremena, povezanega s
poukom na daljavo. Še zlasti, če vemo, da so poleg
otrok, ki zmorejo in pridno opravljajo šolsko delo,
tudi otroci, ki ne zmorejo delati brez strokovne
učiteljeve podpore, in otroci, ki iz različnih razlogov
nimajo možnosti dostopanja do e-učnih gradiv
(pomanjkanje tehnične podpore – ni računalnikov,
e-tablic … ali pa živijo v nespodbudnem okolju
…). V ta namen se je ravnateljica naše šole močno
angažirala v zbiranju donacijskih sredstev za nakup
računalniške opreme in izposojo e-tablic družinam
naših učencev. Iz negativnega se marsikaj rodi dobro
in lepo. So pa tudi otroci, ki zaradi različnih razlogov
ne želijo opravljati šolskega dela. Teh je malo, a kljub
temu so in tudi ti bodo morali zaključiti šolsko leto.
Navsezadnje so morali učenci pokazati veliko lastne
angažiranosti v smiselni organizaciji časa, da se učne
obveznosti ne razvlečejo v popoldanske ali večerne
ure.
Morda pa je napočil čas, ko se je slovenska družba
začela, zdaj bolj kot kdaj prej, zavedati vrednosti
poklica učitelja, vzgojitelja, v katerega laična obče

Trudimo se oblikovati gradivo, ki preverja temeljno
znanje učencev. Trudimo se posredovati gradivo na
čim bolj razumljiv, morda celo zabaven način. Želimo
si namreč njihove odzivnosti. To pa nas zavezuje tudi
k posredovanju pristne povratne informacije. Kar
za učitelje, ki učijo v različnih razredih, lahko tudi
različna predmetna področja, predstavlja ogromen
časovni vložek v pripravo gradiva in komunikacijo z
učenci.
Če smo bili učitelji na začetku vsak na svoji poti, si
upam trditi, da smo po dobrem mesecu dni pristali
na skupni poti. Naša šola je naravnana, da želi in zna
prisluhniti staršem in učencem. Tako smo iz ankete,
ki jo je oblikovalo vodstvo šole, razbrali pozitivno
mnenje o pouku na daljavo. Izpostavljeno je bilo,
da je šolsko delo preobsežno, zato smo v skladu z
njihovim mnenjem in po priporočilih ministrstva
pripravili t. i. fleksibilni urnik, po katerem imajo naši
učenci dnevno na urniku tri predmete, namesto pet
ali še več. To so učenci z veseljem sprejeli. In življenje
teče dalje …
Je pouk na daljavo – pouk v oblakih? Težko reči. Čas
je vedno pravičen sodnik in razsodnik. Edino, kar
lahko z gotovostjo zatrdim, je, da je zame in moje
kolege na šoli še vedno najbolj dragocen pristen stik
v živo s svojimi učenci. Tega ne more nadomestiti
nobena videokonferenca in nobena spletna učilnica
na daljavo. Seveda so učenci, ki jim je iz različnih
razlogov všeč pouk na daljavo. Ta različnost nas
bogati. A so tudi učenci, ki komaj čakajo, da sedejo
v šolske klopi, pa naj bo to zato, ker pogrešajo svoje
prijatelje, tudi učitelje, ali pa se v šoli počutijo dobro,
varno in sprejeto.
Največkrat spoznamo vrednost nečesa šele takrat, ko
smo to izgubili. Pouk na daljavo je nova in dragocena
izkušnja, a večina se bo strinjala, da je najlepše
biti povezan v živo ter da so e-orodja dobrodošla
pomagala, ki pa niso nadomestilo pristnemu stiku in
pouku znotraj šolskih zidov. Šola pravzaprav ni samo
poučevanje in učenje, šola je večinoma sobivanje in
neizmeren preplet odnosov vseh nas, ki vstopamo
vanjo.
Gordana Kenda Kozinc, učiteljica in knjižničarka
OŠ Sava Kladnika Sevnica

V petek, 10. aprila, smo se tako odpravili pobirat
smeti. Na voljo smo imeli veliko poti v bližini doma,
izbrali smo si traso od table Hrušica do odcepa
Cerovec. To območje je neposeljeno, z veliko prometa
in je očitno odlično mesto za odlaganje smeti. Na
roke smo si nadeli rokavice, ati pa nam je naredil
posebne palice s žebljem na koncu, da smo smeti
lahko napikali. Odpravili smo se ob 11. uri, končali
pa po dobrih dveh urah. Domov smo prišli zelo jezni
zaradi količine pobranih smeti. Nemarni ljudje v gozd
odlagajo odslužene sesalnike, žimnice in celo polne
vreče komunalnih odpadkov.
Na koncu je bila traktorska prikolica skoraj polna
smeti, pobranih na razdalji le dveh kilometrov
obcestnih površin. Res smo zelo razočarani, da ljudje
kljub smetnjakom, ekološkim otokom in zbirnim
centrom smeti še vedno odlagajo v naravo.
Noel Ajnihar, 6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Poučevanje,
ki zapusti vtis,
ni poučevanje
iz glave v glavo,
ampak
iz srca v srce.
Howard G. Hendricks
maj 2020
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Mladina
Knapčeva
igralnica v vrtcu
pri Osnovni šoli Krmelj

Prvi teden pouka
na daljavo

Nikoli si nisem mislil, da bom doma imel šolo. Mislil
sem, da imajo to možnost samo otroci premožnih
Letošnjo pomlad smo se znašli v povsem novi situaciji staršev, a zaradi spleta okoliščin smo tudi mi prisiljeni
in v dobro vseh ostali doma. Čeprav je naš pisani ostati doma in opravljati šolsko delo na daljavo.
vrtec zaprl svoja vrata, vzgojiteljice nismo pozabile na Najprej sem mislil, da bo bolj preprosto, da le ne bo
naše najmlajše in njihove starše.
toliko dela, da bodo bolj kot ne počitnice. A sem se
uštel.

Velikonočni izdelki

Na daljavo in v živo prek elektronskih medijev smo
strnile glave in misli ter ustvarile Knapčevo igralnico.
Starši otrok jo lahko obiščejo na spletni strani
Osnovne šole Krmelj. S klikom na Knapca se odpre
nabor idej, kako z otrokom popestriti prosti čas in
vsak dan. Vzgojiteljice vsak teden pripravljajo nove
dejavnosti z različnih področij, zato se za vsakogar
najde kaj zanimivega. Predvsem smo veseli pozitivih
in spodbudnih povratnih informacij od staršev in
fotografij izdelkov ter otrok. Starši tudi povedo, da
otroci pogrešajo vrtec, vzgojiteljice in prijatelje.
Vzgojiteljice želimo tako ohranjati stik z našimi
najmlajšimi. Zavedamo se, da nam bo aktivno
sodelovanje omogočilo, da bodo otroci razvijali svoje
spretnosti in veščine ne glede na trenutno situacijo.
Do takrat, ko bo naše igralnice spet napolnil otroški
smeh.
Anja Mervar, pomočnica ravnateljice za vrtec, OŠ Krmelj

Izin pouk na daljavo
Sem Iza in obiskujem 1. razred. V tem času moj dan
poteka nekako takole. Približno ob pol devetih zjutraj
se začne »pouk«. Z mamico pregledava, kakšne
naloge moram opraviti. Učiteljica Helena se zelo
trudi, da
bi
nam
popestrila
pouk
z
različnimi
posnetki.
Naloge
poskušam
narediti
s a m a ,
seveda mi
mamica
t u d i
pomaga.
P
o
» p o u ku «
se grem
vozit
s
ko l e s o m
ali pa se z
bratcem,
s e st r i co,
mamico
in atijem,
seveda, če
ni v službi,
radi odpravimo v Kamenško. Ravno za to nalogo, ki je
na fotografiji, sem med potjo nabrala majhne storže
in atiju polnila žepe.
Iza Repovž, 1. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž
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Moj dan je zelo pester. Dopoldnevi so namenjeni
šoli. Zjutraj se zbujam ob 8. uri. Pojem zajtrk, nato pa
preverim, kaj nam je učiteljica poslala po e-pošti, kaj
je treba tisti dan narediti. In se lotim dela.
Največ dela je bilo pri matematiki, malo manj pri
preostalih predmetih. Snovi je zelo veliko. A zdaj
je še težje, saj nimam ustrezne razlage, da bi snov
res razumel. A dobro je vsaj to, da lahko za razlago
vprašam atija, mami ali pa strica Sandija. Veliko je
dela v delovnih zvezkih, malo pa tudi na računalniku.
Delo sem tako končal okoli pol dvanajstih, nato pa
vse poslal učiteljici, kar je bilo treba. Pošiljal sem
obnovo knjige Zmaj straši opolnoči, slike praktičnega
dela zunaj, časovni trak …
Potem je čas za kosilo. Pri pripravi kosila sem mami
vedno pomagal, po kosilu pa sem pomil še posodo.
Nato sem se odpravil ven, da sem opravil naloge še
za športno vzgojo, naravoslovje in tehniko in likovno
umetnost. Pri teh dejavnostih sem zraven povabil še
starša in smo se vsi zelo zabavali. Pri športni uri je bil
vsak dan drug v vlogi trenerja in smo delali naloge.
Dvakrat pa smo imeli pohod. Vzeli smo še naša psa
Čarlija in Lupkota in odpravili smo se na najmanj
dvourni pohod. Prvi pohod smo imeli po Malkovcu
in Slančjem vrhu. Drugi je potekal mimo Škovca do
Svetega vrha. Vrnili smo se prijetno utrujeni.
Pouk na daljavo je zelo težavno delo. Vendar bo vsak
dan lažje, ko bomo vzpostavili ritem, podoben kot
v šoli. Kljub temu pa je bolj sproščeno, saj nimam
pouka 45 minut, kot ga imam v šoli. Sam si lahko
razporedim delo. Upam pa, da bom lahko kmalu spet
šel v šolo. Pogrešam sošolce, prijatelje, učitelje ...
Lovro Povše, 5. r. OŠ Tržišče

Šola na daljavo in
preživljanje časa doma

Moj šolski dan na daljavo
Zjutraj se zbudim ob 7. uri, se umijem, oblečem in
pojem zajtrk. Pomijem posodo in si umijem zobe.
Ta čas mi mami nastavi geslo na računalniku, saj
imam zaklenjenega. Preletim vse naloge za tisti
dan na spletni strani šole in v spletni učilnici, ki nam
jo je pripravila učiteljica. Ob 8. uri začnem delati.
Odprem spletno učilnico, pregledam PP-predstavitve
z glasovno podporo, ki jih je pripravila učiteljica, in
rešim, kar piše. Lotim se po predmetih. Začnem s
tistim, ki ga imamo po urniku. Ko naredim nalogo,
jo fotografiram in pošljem učiteljici (najprej sem jo
po Vibru, zdaj po novem pa pod zapiske v spletno
učilnico). Izbrala sem si način, da 45 minut delam in
imam 5 minut odmora, kot je v šoli. Po 2 urah imam
malico, ki traja 30 minut. Svoje delo končam približno
okoli 12. ure in takrat imam tudi kosilo. Po kosilu
imam sprostitev, gledam televizijo, se igram, se slišim
s prijateljicami po telefonu. Potem se odpravim ven
in se vozim s kolesom ali naredim kakšna zunanja
opravila. Ob 17. uri se vrnem v hišo in ponovim
današnjo snov, predvsem pri družbi in naravoslovju
– vse, kar smo naredili tisti dan. Ker sproti delam,
mi učenje ne vzame veliko časa. Potem se umijem,
pojem večerjo in umijem zobe. Če sem hitra, mi
ostane še kaj prostega časa in počnem, kar želim. Ob
21. uri se odpravim v posteljo. Takšen je moj dan.
Meni se zdi učenje na daljavo super, saj imamo vse
lepo pripravljeno, razloženo in lepo napisano, kar
moramo vedeti. Ostanite zdravi.
Lana Popelar, 5.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Prednosti in slabosti
učenja na daljavo
Učenci so bili pozvani, da v tabelo napišejo, kako
jim je všeč način dela, v kakršnega smo po sili
razmer prisiljeni v zadnjih tednih. Najprej je zapisala
razredničarka, nato pa sedmošolci. Takole so
odgovarjali:
Prednosti:
– ko ti pade motivacija, lahko odnehaš in greš malo
ven na zrak,
– lahko sem več na računalniku,
– ko se učim, lahko poslušam glasbo,
– ne zbujam se zgodaj,
– ni se mi treba preobleči,
– zajtrk lahko jem med ”poukom’’,
– ni mi treba v šolo,
– nimam skrbi, da zamudim avtobus,
– več časa za šport,
– več časa za družino,
– dovolj časa za lepše zapiske,
– zvečer grem lahko malo pozneje v posteljo,
– če česa ne naredim dopoldne, lahko popoldne,
– več časa za igranje videoiger,
– lahko sem na telefonu in mi ga nihče ne vzame,
– ni spraševanj, testov,
– ni zapisov o neprimernem vedenju v eAsistentu.

Sem Anej Hribar in obiskujem 1. razred. Zelo rad
hodim v šolo. Zdaj, ko smo doma, pa vsak dan
nestrpno pričakujem, da nam učiteljica Helena pošlje
nalogo. Nalogo delam sam, včasih pa mi na pomoč
priskočita tudi starša. V prostem času rad tudi vadim
Slabosti:
branje, kolesarim in se igram s sestrico Nejo.
– učiteljica ne razloži snovi,
– pogrešam učilnice,
– pogrešam skupne razredne ure,
– ni prijateljev,
– oče mi ves dan teži,
– slabše razumem snov,
– veliko moramo prepisati,
– pri kakšnih predmetih lahko porabim 60 min, pri
nekaterih pa 30–45 min
– pogrešam svoje prijateljice,
– pogrešam proste ure ob četrtkih,
– pogrešam krožek odbojke,
– včasih se preveč snovi nabere, pa smo malo
Komaj čakam, da se bo šola spet odprla in bom spet zmedeni.
videl svoje sošolce, učiteljico Heleno in učiteljico
No, saj je kar veliko prednosti …
Nado.
Anej Hribar, 1. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Učenci 7.a OŠ Sava Kladnika Sevnica z razredničarko

Mladina
Poučevanje
na daljavo v 1. razredu
na POŠ Studenec
Poučevanje na daljavo v našem prvem razredu na
POŠ Studenec poteka že od začetka kriznih razmer.
Z učenci se prek videoučilnice vidimo in slišimo vsak
dan. Prvošolci so zelo hitro usvojili delo v videoučilnici,
sprejeli in popravljali smo tudi pravila vedenja v
videorazredu. Učimo se črk, pišemo, barvamo,
računamo: vse v videoučilnici. Za samostojno »delo«
doma ostaja, tako kot prej, branje in opazovanje
vremena. Če imamo domačo nalogo, nam pomagajo
starši, ki otroke posnamejo in pošljejo filmček prek
spletne aplikacije.

poklepetamo prek videokonferenčne platforme
Zoom, čeprav se vsi strinjamo, da pristnega osebnega
stika ne more nič nadomestiti in zato komaj čakamo,
da se ponovno snidemo v šolskih klopeh.
Kljub izolaciji pa otrokom doma nikakor ni dolgčas.
Glede na to, da jih večina živi na podeželju, te
možnosti s pridom izkoriščajo za sprehode v naravo
in gozd, kolesarjenje, delo okrog hiše, ukvarjanje
z živalmi in podobno. Večina jih pomaga staršem
pri vsakodnevnih hišnih opravilih, kar je še posebej
pohvalno. Otroci si krajšajo čas še z ukvarjanjem s
sorojenci, veliko ustvarjajo, se igrajo družabne igre,
ne preseneča pa podatek, da ga zelo radi preživijo
tudi pred televizijo in z igranjem igric.
Svoje mnenje o delu od doma so podali tudi nekateri
starši, ki se seveda trudijo po svojih najboljših močeh,
da uspešno krmarijo med službo, delom od doma,
gospodinjskimi opravili in pomočjo otrokom. To ni
vedno lahko, a pravijo, da se je šola glede na nenadno
prekinitev običajnega pouka zares dobro organizirala,
saj so navodila za pouk dobra in otrokom zanimiva,
učenci pa prejmejo tudi ogromno idej za preživljanje
prostega časa. Prednost tovrstnega pouka (predvsem
za starše, ki so dopoldne v službi) je tudi ta, da od
učiteljev snov za pouk prejmejo en dan prej, saj si
tako lahko že zvečer razporedijo delo in naslednji
dan svoje šolske obveznosti opravijo dopoldne, kljub
odsotnosti staršev.
Tudi športni dan je del pouka na daljavo ...

opravila. Skupaj z bratcem rada skuhava tudi kosilo,
pospraviva stanovanje in tako še pomagava staršem.
Tak način pouka, kot ga izvajajo moji učitelji, je zelo
dobra rešitev v teh čudnih časih koronavirusa, vendar
pa ga ne bi nikoli zamenjala z normalnim poukom v
razredu.
Komaj že čakam, da se pouk začne. Zelo pogrešam
sošolce, učitelje, prijatelje in vse, ki jih srečujem na
hodnikih. Pogrešam tudi šolsko torbo, naše okusne
malice, kosila, igrive odmore, klepetanje, smejanje,
druženje in divjanje na igrišču.
Enja Papež, 5. razred OŠ Krmelj

Ostani doma
Covid-19 je močno zarezal v življenje ljudi. Naenkrat
smo postali sami svoj svet. Najbrž zato, ker smo prej
preveč hiteli, gledali druge in nismo znali poiskati
sebe. Zdaj se je čas ustavil in nam riše nova obzorja.
Za tem obzorjem je čas za družino, moža, ženo,
otroke. In to so najlepši trenutki, napolnjeni s srečo
in ljubeznijo.

Ines Colner, učiteljica Oš Krmelj

V večini obveznosti so učenci že samostojni pri
vklopu in delu v naši videoučilnici, kamor smo na
obisk povabili babico, ki nam je predstavila peko
piškotov, glasbena družina pa nam je pripravila mini
videokoncert ob dnevu zdravja.
S starši sva »na daljavo« izvedli roditeljski sestanek in
govorilne ure.
Kljub uspešnosti takega dela pa si vsi želimo, da bi se Kar naenkrat smo ostali vsi v naši družini doma:
bratec Žiga, mami, ati in jaz. Z bratcem sva bila na
čim prej videli tudi v živo.
začetku kar vesela tega pouka na daljavo, potem
pa sva kmalu začela pogrešati staro šolo. Sprva sva
Erika Anzelc Intihar, Soja Revinšek Zalezina
mislila, da bova imela počitnice, saj ne bova hodila v
OŠ Sava Kladnika Sevnica, POŠ Studenec
šolo in se bova lahko v lepem vremenu zabavala na
domačem vrtu. Najini načrti so se hitro spremenili,
starši so v naši hiši nemudoma določili nova pravila
vedenja, saj mami in ati opravljata službo od doma
in zato potrebujeta mir. Kadar delata, morava biti z
bratcem čisto tiho, se lepo obnašati, sama morava
poskrbeti za zajtrk, red in čistočo ter tudi za kužka
Tara.
Poleg novih pravil doma pa sva že prvi dan najinih
V tretjem razredu smo med učenci opravili kratko namišljenih počitnic od učiteljic po elektronski pošti
anketo o tem, kako so zadovoljni so s poukom na prejela učne naloge. Še sanjalo se mi ni, kako bo
daljavo. Zanimalo nas je, kaj je učencem všeč, kaj pouk potekal v moji sobi namesto v našem razredu.
pogrešajo in kako v času karantene preživljajo svoj Bilo me je malce strah, a je vse lepo steklo. Pouk
prosti čas.
na daljavo poteka po urniku, kot da bi bili v šoli.
Vsak dan zjutraj vstanem ob osmi uri. Z bratcem si
pripraviva zajtrk, pospraviva za seboj in se pripraviva
za šolsko delo. Učiteljica Renata vsak dan, po mojem
zajtrku, pošlje seznam in vsebino predmetov ter
nalog, ki jih moramo pripraviti tisti dan. Velikokrat k
elektronskemu sporočilu priloži tudi učne liste in lepo
pripravljene prezentacije, iz katere se naučimo nove
snovi. Prezentacije so res zabavne! Hitro se lotim
prebiranja nove snovi in reševanja nalog. Vsak dan
ob 11. uri poteka videokonferenca z razredničarko
in drugimi sošolci. Tega se vsak dan najbolj veselim,
saj moje prijatelje vidim v živo. Včasih jih tako
pogrešam, da že pozabim, kako so videti. Učiteljica
nam na videokonferenci snov še dodatno razloži,
Všeč jim je način dela, saj si lahko čas razporedijo vsak lahko tudi vprašamo, če česa ne razumemo.
po svoje in zjutraj nekoliko dlje ostanejo v postelji. Občasno tudi preveri naše znanje, kot v pravi šoli.
Pravijo, da je pouk dobro zorganiziran, nalog pa je Vsi učenci moramo razredničarki vsak dan sproti
manj kot v šoli, zato je pouk krajši. To, da ni domačih poslati tudi rešitve domačih nalog. Tudi preostali
nalog, pa je še posebej imenitno! Če se pojavi kakšna učitelji nam pošiljajo naloge in po navadi jih rešim
težava, jim na pomoč priskočijo starši ali starejši takoj. Všeč mi je, da nam je razredničarka na voljo
bratje in sestre. Učencem je všeč tudi to, da določene vsak dan, ves dan in nam tudi sporoči, kaj smo pri
naloge lahko opravijo preko računalnika.
domačih nalogah naredili prav in kaj ne. Naloge niso
prezahtevne in le redkokdaj prosim za pomoč starše.
Vsi so si bili edini, da najbolj pogrešajo prijatelje, Naučila sem se tudi uporabe računalnika in pošiljanja
sošolce in učitelje ter medsebojne pogovore in elektronskih sporočil. Pouka na daljavo sem se že
druženje v šoli, pa tudi popoldanske interesne čisto navadila, saj snov hitro predelam, potem pa mi
dejavnosti. Veseli so za priložnosti, ko se vidimo in ostane še veliko časa za igranje, telovadbo in druga

Učenje na daljavo
zaradi koronavirusa

Zadovoljstvo
tretješolcev OŠ Krmelj
s poukom na daljavo

Učenci 3. razreda OŠ Tržišče so v krogu svoje družine
pridno ustvarjali.
Mag. Mateja Repovž Lisec

Športni dan na daljavo
Lep sončni dan smo z učenci POŠ Studenec izkoristili
za športni dan. Bil je prav poseben, saj smo v teh
izrednih razmerah opravili pohod vsak zase. Učiteljice
smo pripravile program in učenci so tako izvedli
dejavnosti sami ali pa v družbi staršev ali bratcev in
sestric. Učenci so izbirali med številnimi dejavnostmi
– med ogrevalnimi vajami, vadbo po postajah, med
športnim lovom na zaklad, plesom, športnim izzivom
in obveznim sprehodom v naravi. Na sprehodu so
imeli opazovalno nalogo in so morali odkrivati ter
poimenovati različne pomladanske cvetlice.

Številni poslani posnetki pričajo, da so bili učenci
aktivni in so na sprehodu odkrivali številne cvetlice,
zanimivosti in celo živali. Tako smo dobili posnetke
iz Križ, Dedne Gore, Senovega, Studenca, Rovišč in
drugod.
Andreja Janc, OŠ SK Sevnica, Podružnica Studenec
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Šport
Lisička giba
Lisička giba in mi z njo tudi v teh koronačasih. Glede
na to, da v tej situaciji knjižice ne morete kupiti, lahko
žige na posamezni točki zbirate na listih in jih potem
priložite h knjižici, ki jo naknadno kupite v Turistični
agenciji Doživljaj v Sevnici.

Planina–Rudenik; čas hoje: 2 h; žig je na Rudeniku ob
poti
Rudenik–Ješivec; čas hoje: 2 h; žig je na Ješivcu na
vrhu vzpetine
Ješivec–Lisca; čas hoje: 1 h; žig je na Lisci pri
Tončkovem domu
Lisca–Lovrenc; čas hoje: 1 h; žig je na Lovrencu pri
cerkvi
Lovrenc–Loka; čas hoje: 1 h 45 min
SKLOP: VRH POHODNE POTI
JEŠIVEC je 934 metrov visoki vrh in je vzporedni hrib
ob Lisci. Z odličnim razgledom z vrha se razpre pogled
na Kamniško-Savinjske Alpe.
LISCA je razgledni vrh na 948 metrih nadmorske
višine, in sicer severno od Sevnice. Z vrha, na katerem
je meteorološka radarska postaja, je lep razgled na
Posavsko-zasavsko hribovje, del Dolenjske, kjer se
lepo vidijo Gorjanci, lep je tudi pogled na daljno
Notranjsko, kjer nad prostranimi gozdovi izstopa
Snežnik. Ob lepem vremenu se vidijo tudi Julijci,
v katerih je najvišji vrh Triglav, pa tudi KamniškoSavinjske Alpe, del Karavank in drugo.

vsemi selekcijami bili v vrhnjem delu tekmovalnega
sistema, članska ekipa je brez poraza postala prvak 2.
lige in se tako uvrstila v 1. ligo, povečalo se je število
gledalcev na tekmah in povrnili smo zaupanje v klub.
In če smo pred začetkom rokometne sezone objavili
transparent Rokomet v Sevnici se prebuja, lahko zdaj
brez ovir rečemo, da se je rokomet v Sevnici prebudil.
Za dosego teh ciljev pa se je treba zahvaliti mnogim,
saj delovanja takšnega množičnega kluba zahteva
ogromno časa, odgovornosti in odrekanja. Med
sezono je delovala odlična vodstvena in organizacijska
ekipa, ki je po finančno in organizacijsko skrbela
za nemoteno delo naših igralcev in trenerjev.
Naši strokovno usposobljeni trenerji so omogočili
kakovostno delo. Imamo veliko nadarjenih igralcev in
igralk rokometa, ki so v sezoni uživali v dogodivščinah
na treningih in tekmah. Gledalci so bili ogromna
pomoč pri doseganju golov. Zahvala gre tudi staršem
otrok, ki so nam večkrat stali ob strani in nam
pomagali. In seveda velika zahvala vsem sponzorjem
in donatorjem, ki ste verjeli v uspešno delo kluba
in tako izrazito pripomogli k obstoju in razvoju
rokometa v Sevnici. Hvala vsem, ki ste nam pomagali
na tej poti.

LOVRENC s suhimi travniki sredi gozdne krajine
poraščen 722 metrov visoki vrh s cerkvijo sv.
Lovrenca, je ob planinski poti med Velikim Kozjim in
Lisco. Območje Lovrenca je del biosfernega območja
Kozjansko in Obsotelje in je botanična naravna
vrednota državnega pomena. Velik naravovarstveni
pomen mu daje mešanica rastlinskih vrst, od alpskih
do toploljubnih ilirskih. Lovrenc je najbolj znan po
naravnem rastišču enega izmed rastlinskih simbolov
planinstva – clusijevem svišču (Gentiana clusii).
SKALICA je manj znani vrh na zahodnem delu
Bohorja. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico, je lep pogled
Žal je veliko prireditev v tem obdobju odpovedanih, proti jugu in zahodu, kjer lepo vidimo okoliško
zato nam ostaja pohodništvo. Gibanje na prostem in hribovje.
z njim pridobivanje dragocenega vitamina D.
VELIKO KOZJE je vrh zahodno od Zidanega Mosta.
Gibajte se z maksimalno pazljivostjo, da ne bo Z vrha, ki ima vpisno skrinjico, je lep razgled na
dodatnih poškodb, v krogu svojih družinskih članov. Zasavsko in Posavsko hribovje, ob lepem vremenu
Če se srečate s pohodniki, ohranite primerno pa vidimo Julijce, Kamniške in Savinjske Alpe, del Naše zgodbe pa še ni konec. V rokometni sezoni
razdaljo.
Karavank s Peco in Uršljo goro ter Pohorje, Boč in 2020/2021 bomo namenili velik poudarek delu z
Donačko goro.
mlajšimi selekcijami, s strokovnim kadrom želimo
nadaljevati vrhunske treninge, tekmovalno dosegati
Pohodna Lisička vabi:
Bodi lisička tudi ti!
vidne rezultate, se organizacijsko še izboljšati,
povečati število gledalcev in približati rokomet širši
SKLOP:
Petra Biderman, KŠTM Sevnica javnosti. Največji zalogaj pa bo zagotovo pridobitev
SEVNIŠKA PLANINSKA POT – POT LOJZA MOTORETA
zadostnih sredstev za izvajanje celotnega programa.
Zemljevid poti je objavljen na spletni strani
Toda mi smo Rokometni klub Sevnica, klub, ki bo z vso
Planinskega društva Lisca Sevnica. Informacije: PD
odgovornostjo skrbel za razvoj rokometa v Sevnici
Lisca Sevnica, Darinka Avguštin, 041 481 697.
in različnim generacijam omogočal kakovostnejše
preživljanje prostega časa v naši občini.
Sevnica–Okič; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na Okiču
na hiši pesnika Antona Okiškega Umeka; Vrh pri
Boštanju 15
Okič–Leskovec; čas hoje: 4 h; žig je na Leskovcu na
vzpetini na križu nad cerkvijo Žalostne matere Božje
Leskovec–Murnice; čas hoje: 30 min; žig je na
Murencah pri spomeniku Janči Mevželj in Milan
Majcen
Murnice–Šentjanž; čas hoje: 45 min
Šentjanž–Strašberk; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na
Strašberku na garaži pri domačiji Gabrijele 48
Strašberk–Tržišče; čas hoje: 1 h 30 min
Tržišče–Makovec; čas hoje: 1 h; žig je na Malkovcu
nasproti spomenika – na stebru nadstreška Malkovec
24
Makovec–Pijana Gora; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na
Pijani Gori pri 1. zidanici iz smeri Telč; na levi strani
ceste
Pijana Gora–Bučka; čas hoje: 1 h 30 min
Več o dogajanju v Rokometnem klubu Sevnica si
Bučka–Križe; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na Križu na
lahko ogledate na spletni strani ali na Facebooku
hiši pri odcepu proti Studencu – Gorenje Radulje 47
Križe–Sevnica; čas hoje: 2 h 30 min
Tekmovalni del Rokometne sezone 2019/2020 je kluba. Med drugim vas čaka intervju z Blažem
Sevnica–Lamperče; čas hoje: 45 min; žig je na končan. Kdaj se bodo lahko začeli rokometni treningi, Jancem, izvedeli boste, kako v prostem času člani
Lamperčah pri kmetiji Jazbec, Drožanje 13
bo odvisno od direktiv institucij, odgovornih za to kluba skrbijo za vzdrževanje kondicije, in še marsikaj
drugega.
Lamperče–Vranje; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na področje.
Vranju pod Ajdovskim gradcem
Na podlagi teh dejstev lahko povzamemo dogajanje Upajmo, da bo rokomet kmalu spet postal del našega
Vranje–Zabukovje; čas hoje: 1 h
v letošnji sezoni. Splošna ocena je, da je bila vsakdana in bo kmalu spet zadonela naša himna –
Zabukovje–Skalica; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na rokometna sezona 2019/2020 uspešna. Dosegli smo Vsi, ki imajo radi Sevnico ob Savi ...
Skalici na vrhu vzpetine
postavljene cilje: organizacijsko in finančno uredili
Skalica–Planina; čas hoje: 2 h
Miran Sečki, predsednik Rokometnega kluba Sevnica
klub, povečali število igralcev in igralk rokometa, z
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Šport
Teniška Akademija
Gospod Ficko pomaga
med epidemijo z
brezplačnimi treningi

Športni dan

V času epidemije, ki je za športnike in športna društva
velik izziv, so se v Teniški Akademiji Gospod Ficko
(GFTA) prilagodili tako, da ponujajo svojim članom
brezplačne treninge v živo.
GFTA ima več kot 100 oseb – otrok, odraslih, z vsemi
pa poskušajo ostati v času osamitve doma povezani z
različnimi aktivnostmi.

Končana
Regijska pionirska liga
V soboto, 19. februarja, se je končala Regijska
pionirska liga za discipline zračna puška in pištola
na razdalji 10 m. Ekipa cicibanov strelskega društva
Marok Sevnica je zasedla četrto mesto.

Aleksej Kukovičič in Kristjan Kranjc med nastopom

Najboljši posameznik je bil Tijan Borovac, ki je s 76
točkami zasedel 11. mesto v skupni uvrstitvi. Kristjan
Kranjc je zasedel 16. mesto, Klemen Gole pa 22.
Najboljši s pištolo je bil Filip Pečečnik, ki je s 105
točkami zasedel 8. mesto. Med mlajšimi pionirji sta
najvišje uvrščena Sevničan Aleksej Kukovičič in Jon
Kelebuda. Med pionirji sta bila najuspešnejša May
Orešek in Lovro Teraž.
Mirko Ognjenovič

Strokovna ekipa je do nadaljnjega zagotovila svojim
vadečim redne treninge v živo prek programa Zoom,
udeleženci in trenerji pa lahko spremljajo potek
vadbe in in imajo za trening potrebno komunikacijo
(demonstracija, korekcija, planiranje).
Organizirani so tudi seminarji za starše, ki se lahko
tako izobražujejo in seznanjajo z najsodobnejšimi
strokovnimi ugotovitvami na področju pedagogike in
športne vzgoje.
Poskrbljeno pa je tudi za deljenje videotreningov ter
strokovnih nasvetov z vsemi preostalimi teniškimi
navdušenci ter mladimi igralci. Tako iz GFTA vsak dan,
od ponedeljka do petka, na spletnem portalu Teniški
svet posredujejo nasvete in vaje, ki jih je mogoče
izvajati od doma. S tem vzdržujejo in izboljšujejo
športno-teniško kondicijo.
Povezave do videotreningov najdete na spletni
strani Teniški svet: http://teniskisvet.si/od-doma-zgregorjem-fickom-osnove-forehand-in-backhandslice-udarca-video/.

Muhasti april se je tokrat pokazal v najjasnejši podobi,
saj nas je ves teden grelo toplo sonce, mi pa smo ga
s pridom izkoristili. Da bi učence nekoliko razvedrili in
predvsem odvrnili od vsakodnevnega šolskega dela
pred računalnikom, smo jim pripravili športni dan.
Učitelj Robert jih je usmeril z nekaj navodili, vsak od
učencev pa je bil soustvarjalec tega prijetnega dne.
Nastalo je nekaj zanimivih zapisov in fotografskih
utrinkov učencev 8. razreda.
Moj športni dan se je začel takole. Najprej sem se
zbudil, umil in pojedel zajtrk. Čez dan sem se malo
ukvarjal s sestricami ter pomagal pri opravilih zunaj.
Po kosilu okoli tretje ure popoldne sem se s svojim
psom odpravil na sprehod na Šentjurjev hrib. S sabo
sem vzel smuti, ki sem si ga naredil sam, pol litra vode
in posodico za psa. Hodila sva približno 40 minut v
eno smer. Na vrhu sva se malo poigrala in poležala.
Vsakdo od naju je spil malo vode, jaz pa sem še popil
smuti. Nazaj sva odšla po isti poti.
Maj
Moja pot je trajala 2 uri. Najprej sem šla okoli bajerja,
potem sem nadaljevala na bližnjo jaso in v gozd do
Polja. Do Krmelja sem se vračala po drugi poti.
Družbo na pohodu mi je delala moja psička Sinti. Na
poti sva srečali živali, najprej veveričko, nato pa še
želvo. Po pohodu sem si privoščila zdrav obrok, ki je
vseboval vitamine in minerale.
Tara
Z mami sva se odpravili na Šentjurski vrh. S seboj
sva vzeli vodo in sendvič. Pot je bila super, saj je sijal
sonček in nama na obraz priklical nasmešek. Super je
bilo, ker med karanteno ne peljejo vlaki in sva lahko
hodili po železniški progi. Na vrhu sva pomalicali,
nato pa sva se odpravili nazaj v dolino.
Sara
Pot sem začel v Krmelju, nadaljeval do štirih kamnov
in naprej do Kamenškega. Nato sem se spustil do
Kamenice in pojedel malico. Vračal sem se po cesti
in zavil proti Govejemu Dolu in naprej do Vrhka,
mimo gostilne in nazaj v Krmelj. Hodil sem dobre tri
ure. Imel sem se zelo v redu, ker sem bil z mami in
prijateljem.
Jaša

Gregor Ficko

Zaključena 2. državna liga
ZAVS, slovenski
veterani Slovenije

V Brežicah se je 1. marca končal 6. krog 2. državne
lige z zračno pištolo. Ekipa strelskega društva Marok
Sevnica je zasedla tretje mesto. Najboljši posameznik
v ligi je bil Matej Kolman, ki je s štirimi zmagami, enim
drugim in enim tretjim mestom zbral 167 točk in Slovenijo je zastopala tudi predsednica Atletskega
prepričljivo zmagal pred drugouvrščenim Gregorjem kluba Sevnica in osvojila prvo veliko medaljo, svojo
Cesarjem in tretjeuvrščenim Mirkom Beletom, oba skupno stoto v karieri.
Jaz, Jana, Nina in mami smo se odpravile v Pekel. Ker
pa sta iz Strelskega društva Gorjanci.
se nismo mogle odločiti, v katero smer bi šle, sem šla
jaz na desno k opazovalnici, ki mi je bolj všeč in tudi
pot je lepša in zanimivejša, saj voda štirikrat teče čez
pot. Druge tri pa so šle po drugi strani.
Kaja
Odpravil sem se na tri kilometre dolg sprehod. Odšel
sem do Kamenškega in na Kamenico, od Kamenice
pa po cesti in po travniku do doma. Športni dan se mi
je zdel zanimiv. Všeč mi je bilo, da smo odšli v naravo.
Jan
Odločila sem se, da se bom na pohod odpravila na
Cirnik. Šla sem sama. Bilo je zanimivo, saj je pot
potekala po gozdu, kjer je bilo lepo, pa še gibanje
Janja Košar je v zadnjih dveh letih iz srednje progašice na svežem zraku mi je prijalo po štirih tednih, čeprav
Na najvišji stopnički Matej Kolman,
prestopila v sprinterske discipline in s pomočjo sem se že pred tem gibala v naravi. S seboj sem
levo Gregor Cesar in desno Mirko Bele
trenerja iz Radeč napredovala zelo hitro, kljub vzela doma pripravljene granola proteinske ploščice,
Drugi člani ekipe SD Marok so se uvrstili v prvi del poškodbi miniskusa je osvojila svojo prvo medaljo na banano in seveda plastenko z vodo. Čeprav je bil
razpredelnice. Jani Košir se je uvrstil na šesto mesto, veliki tekmi.
športni dan drugačen kot po navadi, je bil še vseeno
Janko Božič na sedmo, Anton Jazbinšek na deseto in Letos je začela sodelovati s svetovno rekorderko na super.
Toni Kovačič na štirinajsto mesto.
800 m, Jolando Čeplak.
Ema
Mirko Ognjenovič

Vir: AK Sevnica

Zbrala in uredila Polona Starič, OŠ Krmelj
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Iz preteklosti v sedanjost
Koronavirus in netopirji
V času pandemije zaradi covida-19 se v javnosti
velikokrat pojavljajo različna vprašanja o povezanosti
netopirskih koronavirusov z aktualno problematiko.
Pri tem pa se večkrat netopirji opisujejo v temnih
barvah, kar ne pripomore k njihovi dobri podobi
v javnosti. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor
v sklopu LIFE integriranega projekta za okrepljeno
upravljanje Nature 2000 v Sloveniji pripravilo gradivo,
ki poljudno pojasnjujejo povezanost netopirskih
koronavirusov s človeškim virusom SARS-COV-2, ki je
povzročitelj pandemije.

Obstajajo urbane zgodbe, da so netopirji prileteli
skozi okno v spalnico, da so se zapletli v ženske
lase in podobno. Netopirji, ki živijo v Sloveniji, se
stikom z ljudmi in preostalimi živalmi izogibajo, ker
zanje predstavljamo nevarnost in nismo povezani z
njihovim načinom prehranjevanja. Netopirji imajo
tudi izjemno dobra čutila, tako npr. z eholokacijo
podkovnjaki lahko zaznajo celo 0,05 milimetra tanko
nit. Netopirji letajo po jamskih rovih tudi do več sto
metrov daleč v notranjost jame, a se pri tem niti
ne dotaknejo jamskih sten in se varno primejo za
strop jame. Zato so bližnja
srečanja med ljudmi in
netopirji skoraj nemogoča.
Prav tako pri nas ne
prihajamo v tako tesne
stike z netopirji kot npr. v
Južni Aziji, kjer jih celo jedo
ali jih imajo za domače
živali. Preskoki bolezni
iz ene živalske vrste na
drugo so na splošno zelo
redek pojav, pri netopirskih
koronavirusih pa je po
sedanjem znanju potreben
še vmesni gostitelj. Zato
verjetnost neposrednega
preskoka
netopirskih
koronavirusov na ljudi ne
obstaja. Netopirji se stiku
z ljudmi v največji meri
V Sloveniji živi 30 vrst netopirjev, v Evropi pa več izogibajo, zato je zelo malo možnosti neposrednega
kot 40. Vse vrste so v Sloveniji zavarovane, med stika, seveda, če netopirjev namerno ne lovimo.
njimi je 10 vrst, ki so tudi del evropskega omrežja
območij Natura 2000, pri čemer je posebna Ali so netopirji krivi za pandemijo bolezni covid-19?
pozornost namenjena ohranjanju njihovih habitatov.
Življenjsko okolje nekaterih naših vrst netopirjev Koronavirusi so znani že vrsto let pri številnih vrstah
je pogosto povezano tudi z bivanjskim okoljem domačih in divjih živalih, obstajajo pa zagotovo
človeka, sobivanje je zato tu bolj izrazito. Netopirji so že na tisoče let, vendar običajno niso nevarni za
pomemben člen zdravih ekosistemov in posledično ljudi. Netopirji niso gostitelji virusa SARS-CoV-2, ki
smo tudi ljudje deležni blagodejnih učinkov njihovega povzroča pandemijo, so pa pri nekaterih potrdili
obstoja. Pri nas se netopirji prehranjujejo z žuželkami sorodne viruse. Prav tako so podobne viruse SARSin drugimi členonožci in so zato učinkovita pomoč pri COV-2 potrdili tudi pri luskavcih. Neposrednega
zatiranju škodljivcev. Vrtičkarji in kmetje pa vedo, da prenosa SARS-u podobnih netopirskih koronavirusov
so njihovi iztrebki (gvano) zelo dobro gnojilo z visoko z netopirjev na ljudi do zdaj kljub obsežnemu
vsebnostjo dušika in fosforja. Netopirji nam kažejo, raziskovanju niso potrdili nikjer na svetu. Pri
v kakšnem stanju je okolje. So plenilci žuželk, zato netopirjih koronavirusi sicer niso neobičajni, vendar
se spremembe v populacijah žuželk izražajo tudi so najbližje sorodnike virusa SARS-COV-2 našli le
na netopirjih. Poleg tega nekatere vrste netopirjev pri vzhodnoazijski vrsti netopirja. Ta vrsta pri nas
živijo le v določenih življenjskih okoljih. Prisotnost ne živi in tudi neposrednega prenosa netopirskih
pestre združbe različnih vrst pa pomeni dobro stanje koronavirusov na ljudi niso dokazani. Zato vam ni
življenjskih okolij, tudi za ljudi. Netopirji, edini leteči treba skrbeti, če ste bili v prostoru z netopirji (npr.
sesalci na Zemlji, so le ena izmed številnih živalskih jame, podstrešja) ali če ti bivajo za zunanjim opažem
skupin, pri katerih so raziskovalci zabeležili pojav vaše hiše ali bloka. Virus SARS-CoV-2 je virus, ki ga
koronavirusov. Netopirji imajo pomembno vlogo v prenašajo le ljudje. Raziskovalci na podlagi študij
naravi in s tem tudi v življenju ljudi ter so podobno in raziskav domnevajo, da je šlo pri vseh primerih
kot druge živali vajeni živeti z različnimi koronavirusi. v preteklosti do preskoka na ljudi prek vmesnega
V netopirjih torej, kot v številnih živalskih vrstah, gostitelja. Ker netopirji niso gostitelji virusa SARSživijo koronavirusi in sobivajo z domačinom, vendar COV-2, zato tega v njihovem gvanu ni. Na srečo tudi
pri domačinih ne povzročajo nikakršnih sprememb preostali koronavirusi zunaj živali ne živijo več kot
ali obolenj. V našem okolju neposredni prenos nekaj ur, do največ nekaj dni. Zato gvano netopirjev
netopirskih koronavirusov na ljudi ni bil zaznan tudi na splošno ni problematično z vidika okužbe s
nikjer, tudi v svetu ne. Izjema so v Sloveniji neživeči preostalimi koronavirusi. Trenutno tudi ni dokazov,
južnoazijski netopirji, pri katerih so zabeležili da bi bilo tveganje za okužbo s koronavirusom
sorodnike virusa SARS-CoV-2, ki je povzročitelj povezano z domačimi živalmi, kot so psi in mačke. Je
trenutne pandemije. Take netopirje, pa tudi različne pa na splošno priporočljivo slediti priporočilom glede
divje živali, so prodajali na tržnicah v Kini za prehrano higiene pri stiku z živalmi.
ljudi. Virus SARS-CoV-2 je virus, ki ga prenašajo le
ljudje. Vendar pa, kot rečeno, evropski netopirji Na koncu še mala šala: Kaj pa če mi okužimo
niso gostitelji virusa SARS-CoV-2, to smo ljudje. netopirje? Po navodilih vlade ohranimo socialno
Neposreden prenos netopirskih koronavirusov na distanco, pa bo.
ljudi kljub obsežnim raziskavam ni bil zaznan. Do
prenosa teh virusov je po domnevah raziskovalcev
vedno prišlo z vmesnim gostiteljem (npr. prek kunam
Borivoj Ladišić – Boris
podobnih cibetovk, luskavcih, kamelah …).
Jamarski klub Novo mesto

Dlan
Primi mojo mehko dlan,
primi mojo toplo dlan,
me objemi z njo,
naj dlan pove, a ljubiš me.
Naj tvoja mehka tolpa dlan
me ne izpusti,
naj pove,
kaj pomenim ti.
Vse pove mi tvoja
mehka topla dlan,
da imaš me rada,
da ob meni srečna si.
Na dlani tvoji moje tvoje so poti
neskončnih lepih dni,
dotikov mnogo nežnih,
bolečin skelečih je neskončnih dni.
Tvoja topla mehka dlan
je kot moja dlan,
nikomur je ne dam.
			

Domovina
Tu sem doma,
domovina moja lepa,
tu rodila me je mati moja.
Besede lepe govorila,
v srce mi jih vsadila.
Poštenje, brez laži,
naj ti bo vrlina,
to edina tvoja
je domovina.
Ne išči sreče kje drugje,
ostani tu, kjer sem jaz,
srečo, dom tu našel boš.
			

maj 2020

Jožef Žnidarič

Jurjeva pesem iz Šmarčne
Veselo, veselo skoz božjo pomoč,
zdaj smo dočakal veliko noč,
zdaj smo dočakal svetega Jurja,
zdaj bomo peli aleluja.
Sveti Jur je bil velike časti,
on je mel vojake pod oblasti,
žalostno je on moral umret,
tega je več kot dva taužnt let.
Zdaj se pa mi k vam obrnimo,
za en ta dar vas poprosimo,
če bi nam kaj daroval,
svetemu Jurju gor na oltar.
Zdaj se pa mi od vas poslovimo,
za en ta dar se vam zahvalimo,
pri vas naj ostane sveti Jur,
z nami naj korajža sam večni Bog.

Če ne odprejo:

Če nam ne boste nič daroval,
vam bomo tamlado iz kambre ukral.

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail: grajske.novice@kstm.si,
glede objave posamezne pesmi se odloča uredništvo.
Hvala za vaš prispevek.
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Jožef Žnidarič

Uredništvo

Utrip življenja
Aktivnosti Društva
invalidov Sevnica
Ob pandemiji zaradi virusa covid-19 je svoja vrata
zaprlo tudi Društvo invalidov Sevnica. A kljub
vsemu se določene aktivnosti izvajajo, saj moramo
obveznosti tudi v teh časih izpolnjevati.
Dne 7. marca je DI Sevnica še uspešno izvedel
državno prvenstvo v šahu za posameznike, bilo pa je
v Boštanju. V ta namen smo pripravili in dali izdelati
bilten državnega prvenstva, dostavili pa smo ga vsem
udeležencem, ki so bili v Boštanju. Redno pošiljamo
tudi čestitke našim članom ob rojstnem dnevu.
Članice društva izdelujejo zaščitne maske, ki jih
delimo med naše člane, pokličemo pa jih tudi po
telefonu. V tem času, ko smo v samoizolaciji, urejamo
društvene prostore in arhiv društva. Redno smo v
stiku tudi z ZDIS in sekretarko.
Vabimo pa vse člane, ki potrebujejo morebitno
pomoč, da pokličejo na DI Sevnica in z veseljem vam
bomo pomagali ali vam svetovali.
Sporočilo sekretarke mag. Tanja Hočevar ZDIS za DI
Sevnica pa pravi:
Bližamo se že mesecu dni, odkar smo bili zaradi
epidemije prisiljeni odpovedati vse aktivnosti,
obljubljajo pa nam, da se bodo ukrepi počasi začeli
rahljati. Invalidi spadajo v tvegano skupino in zanje
bodo ukrepi veljali najdlje. A se ne dajmo! Naredimo
si lepe dni. Naredimo lep dan tudi komu drugemu.
Ne pozabimo tudi na druženje – vendar v drugačni
obliki, kot smo je bili vajeni. Vsak dan pokličite
koga in mu povejte, kaj se vam je lepega zgodilo.
Najdite majhne, a lepe stvari: pomlad prihaja, ptički
pojejo, rastline brstijo ... Ste naredili kaj zanimivega?
Zabavnega prebrali? Videli kaj nenavadnega? Kaj
dobrega skuhali, jedli? Bodite pozitivni in prijazni do
drugih. Razumite, res moramo biti doma. Razumite,
res se ne smemo družiti.

RECEPTI

Medtem se je krema strdila. Po kremi polijte
še preliv in spet dajte hladit. Ko je preliv strjen,
lahko sladico postrežete.

Pirina rižota s porom in gobami
sestavine:
• 30 dag pirinega riža
• por
• sveže gobe (šampinjoni; lahko tudi jurčki ali
bukov ostrigar)
• smetana za kuhanje
• začimbe (sol, poper, česen v prahu, vegeta)
• olje
• staran sir
• sveži peteršilj
Postopek:
Piro kuhajte v slanem kropu 20 minut (razmerje
1:3). Odstavite z ognja in pustite v loncu. Medtem
operite por in ga nasekljajte. Gobe očistite in jih
narežite. Na olju pražite por, dokler ne postekleni.
Dodajte gobe in pražite na srednji temperaturi.
Začinite po okusu.
Kuhano piro (odcejeno) dodajte k poru in vse
skupaj pražite še nekaj minut. Ob koncu prilijte še
smetano in dodajte malo naribanega sira.
Rižoto posipajte s sirom, lahko pa tudi s svežim
nasekljanim peteršiljem.

Vir: OŠ Krmelj

Želim vam vse dobro. Ostanite zdravi. Ostanite doma.
Vir: Društvo invalidov Sevnica

Sladica Happy life

Misel je
najmočnejše
zdravilo ali strup
Z. Domančič

Mislimo globalno,
kuhajmo lokalno
Če se trudimo iz vsega slabega potegniti kaj dobrega,
bi kot pozitivno v teh negotovih časih vsekakor
izpostavila povečano prepoznavanje in vrednotenje
lokalne hrane; pridelkov, predelkov, polizdelkov in
izdelkov. Trenutna situacija nas je pripeljala do točke,
ko vidimo, koliko dejansko pomeni možnost nakupa
iz rok gospodarja, koliko zelišča, nabrana po okoliških
travnikih, in kaj domači vrt. Poleg tega nam ostane
več časa tudi za ustvarjanje v kuhinji, preizkušanje
starih in oblikovanje novih receptov. Veseli nas
spoznanje, da šola na daljavo spodbuja tovrstno
učenje in da z vami lahko tudi v majski številki delimo
recepte učencev osnovnih šol občine Sevnica.
Mislite globalno, kuhajte lokalno in ostanite zdravi.
Annemarie Culetto, predsednica TZOS

sestavine za biskvit:
• 2 jajci
• 40 g sladkorja
• 40 g moke
sestavine za kremo:
• 300 ml sladke smetane
• 120 ml mleka
• 3 žlice sladkorja
• želatina
sestavine za preliv:
• borovnice ali jagode
• sladkor
• želatina
Priprava biskvita:
Pečico segrejte na 180 °C. Ločite rumenjake od
beljakov. Nato zmešajte beljak in sladkor. Za tem
pa še rumenjake in sladkor. Ko končate, dodajte
k rumenjakom še moko. Na koncu z žlico narahlo
primešajte še stepene beljake. Pekač obložite
s peki papirjem in vanj vlijete zmes. Pečete 15
minut.
Priprava kreme:
Najprej segrejte mleko in mu dodajte sladkor. Med
tem, ko se bo mleko ohlajalo, stepite smetano. Ko
se mleko ohladi, ga dodajte k smetani. Želatino
pripravite po navodilih proizvajalca in jo umešajte
k mleku in smetani. Medtem se je biskvit ohladil,
zato kremo nanesite na biskvit in vse skupaj dajte
v hladilnik, da se krema strdi.
Preliv:
Borovnice in sladkor zmešajte skupaj. Toliko časa
mešajte, da se sladkor popolnoma raztopi. S
paličnim mešalnikom pretlačite, da dobite gladko
teksturo. Spet vzemite želatino in jo raztopite po
navodilih. Želatino dodajte prelivu.

Avtorica recepta: Laura Kramžar, 6. razred, Osnovna šola
Milana Majcna Šentjanž; Mentorica: Sabina Kralj Stanič

Simple Story

(sestavine za 2 osebi) mesni zavitki v omaki
sestavine za file:
• 2 kosa govedine
• sol
• pšenična bela moka
• sončnično olje
sestavine za nadev:
• 50 g belega kruha
• 1/3 čebule
• 1 čajna žlička sončničnega olja
• drobnjak
• 1 jajce
• sol, poper
• 50 g slanine
• pol kisle kumarice
sestavine za omako:
• 0,5 žlice sončničnega olja
• 1/3 čebule
• 0,5 čajne žličke pšenične bele moke
• paradižnikova mezga (po želji)
Priprava nadeva:
Čebulo olupite in jo drobno nasekljajte. Na
predhodnem segretem olju prepražite čebulo,
dodajte ji na drobno nasekljan drobnjak. Kruh
narežite na majhne kocke. Zmesi čebule in
drobnjaka dodajte jajce, kruh, sol in poper. Vse
skupaj dobro premešajte.
Priprava fileja:
Zrezke potolcite in posolite. Namažite jih z
nadevom in obložite z rezino slanine in rezino
kumarice. Meso zvijte in spnite z zobotrebcem.
Segrejte olje in dajte vanj zavitke, ki ste jih
predhodno povaljali v moki.
Priprava omake:
Iz ponve odstranite zavitke. Na olju prepražite
sesekljano čebulo in moko ter dodajte
paradižnikovo mezgo. Solite in popoprajte po
okusu. Omako nato zalijte z vodo. Počakajte, da
omaka zavre, nato vanjo položite opečene zvitke
in počasi kuhajte do mehkega.
Zraven postrezite njoke.
Dober tek!
Avtorica recepta: Laura Kramžar, 6. razred, Osnovna šola
Milana Majcna Šentjanž; Mentorica: Sabina Kralj Stanič
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Oglasi

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme
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Narej
www.radioaktual.si
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NAREJEN ZA MOJA UŠESA

Oglasi
Spoštovane članice in člani Društva upokojencev Sevnica,

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.
strešna okna

upam, da vam zdravje služi in tako mora tudi ostati.
O vseh morebitnih aktivnostih vas bomo obveščali.
Sprašujete, kako poravnati članarino. Enostavno, preko banke na račun
Delavske hranilnice SI56 610 000 021 920 698 in zelo pomembno,
ne pozabite pripisati ime in priimek člana za katerega plačujete.
Ostanite zdravi!

DU Sevnica

Naročila oglasov:

grajske.novice@kstm.si

051 680 288

izolacije



   

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili
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Kralj med strehami

PRENESI APLIKACIJO
IN BODI VEDNO
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo
MESTO V
JUŽNEM
WALESU

PRVOTNA
OBLIKA
KAKEGA
ZAPISA

JEZERO
VULKANSKEGA
POREKLA

NICK
NOLTE

IZDELOVALEC
IGEL

AMERIŠKA
IGRALKA
LEONI

ILOVICA,
GLINA

LJUDSTVO
ITALIKOV
V
ABRUCIH
VESTFALSKA
VLADARSKA
RODBINA

Odraščanje
KITAJSKI
FILOZOF
(ZI)
TIBETAN.
GAZELA

NORVEŠKA
GLASBENA
SKUPINA

VLADARJEVO
POKRIVALO

NERGAČ,
NERGAVEC
SILVO
TERŠEK
ŽENSKO
IME,
JASNA

STRAST

KIT
UBIJALEC

ZDRAVNICA
KIRURGINJA

“Kolega, slišal sem, da na pacientih izvajate nove
šok terapijo!”
“Ja, vnaprej jim pošiljam račune!”

AM. PISEC
(EDGAR
ALLAN)
PAPIRNATO
POKRIVALO

DRUŠČINA
AMERIŠKA
TENIŠKA
IGRALKA
WILLIAMS
SLOVENSKA
IGRALKA
(BERNARDA)

POKRAJINA
V BiH

Simulant

ŠČINKANJE

“Doktor, simulant iz sobe 50 je umrl.”
“No, sedaj je pa resnično pretiraval.”

NOVOST

POČELO
VSEGA
PRI
GRŠKIH
FILOZOFIH

GRŠKI
PESNIK
RIMSKI
STENOGRAF
VRSTA
KLOBČIČ,
ŠAHOVSKE SVITEK,
OTVONAVADNO
RITVE
VELIK

AROMATIČNA
HRUŠKA
LETALEC
NEMŠKI
SKLADATELJ
(HERBERT)

IZLETNIŠKA
TOČKA NA
POHORJU
STAROGRŠKI
KIPAR
INDIGU SORODNA
SNOV NEPRIJETNEGA VONJA

TRPEŽNA
TKANINA
ZA
LOVSKE
OBLEKE

IGRALKA
THOMPSON
SODNIK V
GRŠ. MIT.
PODZEMLJU

KEMIJSKI
ZNAK ZA
NEON

I Z R E K Z A L E P Š I DA N
»Ko si enkrat povsem gol, ugotoviš, da
nimaš razlogov, da ne bi sledil svojemu
srcu. Naš čas je omejen, zato ga ne smemo
zapravljati za življenje nekoga drugega.
Ker srce in intuicija vseskozi vesta, kaj si v
resnici želimo postati.«

NATAŠA
LAČEN
ANG. PISATELJICA
(GEORGE)

MODEL
SEATOVEGA
AVTA
GRIMASA

ITALCI

Kar se žensk tiče, one imajo tri stopnje
odraščanja:
1. Jezijo očeta
2. Živcirajo moža
3. Sitnarijo zetu

Šok terapija

RAŠEVINA
RUDOLF
FRANCL
PLENILEC
LADIJ,
KORZAR

LEPA,
POSTAVNA
ŽENSKA

VICOTEKA

JADRANSKI
OTOK

Steve Jobs

OČANEC
SOVRAŠTVO,
NEJEVOLJA
ERBIJ

DANSKI
REŽISER
(CARL
THEODOR)
DESNI
PRITOK
VOLGE V
RUSIJI

SLADKOVODNA
RIBA Z
RDEČIMI
OČMI

LOŠČILO

RUSKI
POTOVALNI
VOZ

ŠAMPION

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e
Spomladi prvi se zbudi,
z belo glavico neslišno zvoni.
Kaj je to?

SWANSEA: mesto v Walesu, DREYER: danski režiser, ANTENOR: starogrški kipar, APEIRON: počelo

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
THANDIE NEWTON.
Izžrebane so bile:
1. nagrada: Sonja Tkalec, Dolenji Boštanj 39c, 8294 Boštanj
2. nagrada: Klara Kmetič, Bohorska 1, 8290 Sevnica
3. nagrada: Fani Borštnar, Tržišče 14 b, 8295 Tržišče

Nagrade za mesec MAJ
1. nagrada: 1 x sevniška pizza, ki jo podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta 3 , 8290 Sevnica,

2. nagrada: 1 x sevniška pizza, ki jo podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta 3 , 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.5.2020 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
miza

Izžrebanka:

Aljoša Deželak, Šmarska cesta 15, 1291 Škofljica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja hiška s slamnato streho?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Cerkev Roženvenske Marije stoji v Podgorju.

Izžrebanec:

Ciril Ključevšek, Svibno 1, 1433 Radeče

Oglasi
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www.cvetlice-vct.si

Rožice pobožajo dušo.
V teh dneh potrebujemo lepe stvari.
Zato smo tu za vas.
Za vas smo pripravili
sadike zelenjave in spomladanske rožice.

Vabljeni

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

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.

tiskan_oglas_Smo_na_voljo_108,5x 152.pdf

1

01/04/2020
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#ostanidoma

V Zavarovalnici Triglav vam omogočamo,
da vse, kar se da, uredite na daljavo – od doma.

C
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MA

Delamo na daljavo,
saj so naše poslovalnice zaprte.

Y

CM

MY

CY

Prijavo škode lahko opravite

CMY

na daljavo. Vse informacije dobite na spletni
strani www.triglav.si/skode/prijava-skode
ali pokličite 080 555 555.

K

Ker se razmere zelo hitro spreminjajo, preverite zadnje aktualne informacije:
triglav.si

info@triglav.si

080 555 555

Zavarovalnica Triglav

@TriglavGroup
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VPIS V
GLASBENO ŠOLO
SEVNICA

Č

za šolsko leto 2020/2021
PROGRAMI:

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
(otroci letnik 2015)
GLASBENA PRIPRAVNICA
(otroci letnik 2014)

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 22. aprila do 31. maja 2020
ošl
Več informacij na gssevnica.splet.arnes.si

rod

b

Do

Zaradi epidemije covid-19 so bili v Sloveniji sprejeti
določeni ukrepi, ki pomagajo k zajezitvi epidemije.
Zaprla se je večina trgovin, zato smo se v Turistični
agenciji Doživljaj odločili, da vam nakup izdelkov iz
prodajalne na Gradu Sevnica in turistične pisarne
omogočimo preko spleta.

IZDELKE LAHKO NAROČITE
PO ELEKTRONSKI POŠTI ALI PO TELEFONU

dozivljaj@kstm.si | 051 680 287.
Naročeno vam pošljemo po pošti
ali pa brezstično prevzamete v turistični agenciji.
Kmalu bomo odprli čisto pravo spletno trgovino.

#visitsevnica
#lokalnojemodro

VSE, KAR POTREBUJEŠ, JE DOBRA DRUŽBA IN

ZA DVA
PISMO BOGINJE LUNE, NEKAJ ZA
'POD RIT', 2 X MALA MAL'CA
35,50 €

DRUŽINSKA
PISMO BOGINJE LUNE, NEKAJ ZA
'POD RIT', 4 X MALA MAL'CA
55,50 €

Info, nakup in rezervacije (vsaj en dan pred načrtovanim obiskom) v TA Doživljaj
Posavje, Trg svobode 10, 8290 Sevnica, 051-680-287, dozivljaj@kstm.si
Fotografije so simbolne.

