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Intervju

Lisca postaja čedalje bolj 
priljubljena izletniška in 
pohodniška točka. Tončkov 
dom na Lisci je planinska koča 
z razgibano zgodovino in 
mnogoterimi zgodbami. Občina 
Sevnica, ki je v letu 2014 prevzela 
lastništvo nad objektov, je 
v zadnjih letih uredila več 
posodobitev. Pritličje Tončkovega 
doma je po zadnjih posodobitvah, 
to je po prenovi kuhinje, 
predprostora in večnamenske 
sobe, v celoti na novo urejeno. 
 

Pogovarjali smo se z novim najemnikom 
Tončkovega doma Tomažem Rantahom, ki je marca 
letos podpisal najemno pogodbo. Tomaž Rantah 
je Sevničan, dolgoletni kuhar v sevniškem vrtcu, 
nekdanji rokometni sodnik in rokometaš ter ljubitelj 
dobre hrane. 
 
Postati najemnik Tončkovega doma, ki ga v toplejših 
mesecih v zadnjih letih obiskuje čedalje več 
pohodnikov in izletnikov, je zagotovo svojevrsten 
izziv. Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da oddate 
ponudbo za najem?
 
Da bi imel svojo gostilno oziroma da bi vodil 
svoj gostinski obrat, sem si želel že dlje časa. 
Rad kuham. Kuhanju in hrani sem posvetil svoje 
izobraževanje, končal sem študij živilstva in prehrane 
na višji strokovni šoli v Šentjurju, prav tako tudi svoje 
dosedanje delo. V sevniškem vrtcu sem skrbel za 
to, da so naši malčki jedli dobro in iz kakovostnih 
sestavin pripravljeno hrano. Voditi Tončkov dom na 
Lisci in skrbeti za dobro gostinsko ponudbo je novi 
izziv v mojem življenju. 
 

Upravljati planinsko kočo, skrbeti za dobro počutje 
njenih obiskovalcev in gostinsko ponudbo od vas 
zahteva precej drugačen pristop k delovnemu 
dnevu kot vsakodnevno pripravljanje obrokov za 
malčke. Kako začnete svoj dan v Tončkovem domu?

 
Dan v Tončkovem domu začnem z odprtjem vrat in 
prelepim pogledom na Sevnico, ki me vedno znova 
navduši in mi da energijo za novi dan. Potem sledijo 
priprave v kuhinji in za točilnim pultom, kmalu za tem 
pa se posvetim že prvim gostom.
 

Pred prenovo so vam pri pripravah na odprtje 
pomagali vaši družinski člani in prijatelji. Kdo vam 
pomaga pri kuhanju in strežbi? 
 
Moja družina me je pri odločitvi postati najemnik 
Tončkovega doma res podprla. Pomagajo mi vsi – moja 
žena, oba otroka, tudi brat in obe sestri z družinama. 
V kuhinji mi pomaga tudi mama. V ekipi so tudi mladi, 
nekateri izmed njih so že delali v Tončkovem domu. 
Veseli me, da nam gre to družinsko sodelovanje 
dobro od rok in prepričan sem, da nam bo skupaj 
uspelo ustvarjati lepe kulinarične zgodbe na Lisci. 

Menimo, da ste najbolj veseli sodobne in prostorne 
kuhinje. Katere dobrote ponujate obiskovalcem 
Lisce? Je vaša ponudba »klasično« planinska ali 
stremite k temu, da bi bili drugačni, unikatni? 
 
Obiskovalcem želim ponuditi dobro domačo hrano, 
ki je pripravljena na preprost, domač način in je 
nekako značilna za planinski dom. Želim si, da Lisca 
postane prepoznavna po dobrem golažu, Jurkovem 
praženjaku, ki ga bomo stregli v kahlah, in tudi drugih 
domačih jedeh. Načrtujem tudi tematske dneve, 
zagotovo bodo obiskovalci kmalu lahko poskusili 
kakšno ribjo jed, pripravljeno iz lokalno vzgojenih 
postrvi. Ne glede na vrsto hrane pa je moj cilj, da za 
pripravo uporabljamo večinoma lokalne sestavine in 
sodelujemo z lokalnimi ponudniki. 
 

Kakšna je vaša vizija razvoja ponudbe na vrhu 
Lisce? Kako in na kakšen način je po vašem mnenju 
mogoče povezati in zaokrožiti gostinsko ponudbo 
ter mnogotere možnosti za prostočasne, športne 
in izobraževalne aktivnosti na Lisci? Ste tudi sami 
ljubitelj pohodništva?
 
Moja vizija za Tončkov dom je usmerjena v 
ustvarjanje zgodbe klasične planinske koče s 
pridihom drugačnosti. Želim si, da bi se obiskovalci pri 
nas počutili dobro in da bi se zadovoljni tudi vračali. 
Lisca ponuja veliko za planince, izletnike, športnike 
in ljubitelje narave. Možnosti za povezovanje je 
veliko. Zdaj ko smo na začetku, se bomo usmerili v 
zagotavljanje res dobre gostinske ponudbe.
 
Da, tudi sam grem rad v hribe, sem ljubitelj 
pohodništva že od mladih nog. Rad obiskujem 
planinske koče zaradi njihove preprostosti in 
prijaznosti ljudi, ki jih upravljajo. Želim si, da bi se 
tudi naši obiskovalci počutili tako prijetno, kot se 
jaz dobro počutim, kadar obiščem kakšno drugo 
planinsko kočo. Zato sem tudi prepričan, da se bodo 
zaradi našega preprostega in prijaznega sprejema 
tudi sami vedno dobro počutili. 
 

Pogovarjala se je Neža Nemec.

Tomaž Rantah

Tomaž pred Tončkovim domom
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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: Jože Hvala
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 julija 2020, prispevke, reklamne oglase 
in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 15. 6. 
na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon
Živimo v občini, ki je polna lepot, skritih kotičkov, 
kulinaričnih dobrot in doživetij ter prijaznih ljudi. 
Zaradi majhnosti smo bili velikokrat v preteklosti 
s svojo ponudbo premalo opaženi. V želji, da bi 
se tudi turizem s svojimi številnimi učinki še bolj 
razvil, se trudimo iskati različne kanale, da vse 
to pokažemo ljudem, vabimo prebivalce naše 
dežele in druge popotnike k oddihu v našem 
okolju in odkrivanju doživetij. Zelo pomembna 
pa sta tudi delitev informacij in zavedanje, da 
smo mi sami najboljši ambasadorji.

Ne glede na to, kdo in koliko obiskovalcev bo 
prišlo k nam, vsakdo, ki bo od nas odšel nasmejan 
in zadovoljen ter se kdaj v prihodnosti tudi vrnili, 
bo to pomenilo, da delamo prav in dobro.
S prilagajanjem na spremembe, razumevanjem 
trga in s promocijo turistične ponudbe bomo 
pripomogli k trajnejšemu razvoju turizma, 
dosegali pričakovane rezultate in predvsem 
oblikovali našo prihodnost.
Skupaj zmoremo.

Mojca Pernovšek

Svet 
Krajevne skupnosti Blanca

Vljudno vabljeni.

Krajevna skupnost Blanca 
tudi letos vabi na 
praznovanje krajevnega praznika.

V soboto, 15. junija 2019, bo namenu predan 
novo asfaltiran odsek javne poti proti 
domačiji Krnc v kraju Kladje nad Blanco. 
Priložnostni dogodek bo ob novi cesti ob 16. uri.

Ob 17. uri bo sledilo odprtje 
obnovljenega odseka lokalne ceste Kladje–Krajna Brda–Blanca. 
Pridobitev bo namenu predana v Krajnih Brdih, 
na križišču pri domačiji Hlebec. 

Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj 
in pestrim kulturnim programom bo ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Blanca. 

Krajevna skupnost

Spoštovane krajanke in krajani 
Krajevne skupnosti Blanca. 

Krajevna skupnost Blanca 
10. junija praznuje svoj praznik,

ki smo ga krajani vsako leto preživeli skupaj na slovesnosti. 

V letošnjem letu bomo 
obeležitev praznika opravili na malo drugačen način, 

na prostem in skladno z odgovornim ravnanjem. 

K dogodku vas še povabimo. 

Ob prazniku vam izrekamo iskrene čestitke, 
lepe želje in vse dobro tudi v prihodnjem obdobju. 

Marjan Ločičnik,
predsednik sveta KS Blanca
in člani sveta KS Blanca

Petek, 
21. junija 2019, ob 19. uri,
v Grajskem parku Gradu Sevnica
(v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani Sevnica).

Skupno 
posavsko praznovanje 
dneva državnosti s 
koncertom 
Godbe Sevnica25. junij

DAN DRŽAVNOSTI

Spoštovane 
občanke in občani.

Ob dnevu državnosti tradicionalno 
pripravimo skupno posavsko 
praznovanje s slovesnim koncertom na 
sevniškem gradu ali v kulturni dvorani. 

Tradicije tudi letos ne bomo prekinjali, 
bomo pa slovesnost prilagodili 
aktualnim razmeram. 

Kako se boste lahko udeležili prireditve, 
vas bomo obvestili preko medijev, ki nam 
bodo pomagali soustvariti dogodek. 

 

Srečko Ocvirk,
 župan Občine Sevnica s sodelavci 

Ob prazniku vam želimo 
veliko povezanosti, 
državljanskega ponosa in veselja. 
Vedno znova dokazujemo, 
da smo skupaj močnejši. 
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Povabilo k sooblikovanju 
proračuna Občine Sevnica 

za leto 2021
 
Občinski proračun vsebuje vire za zagotavljanje 
izvajanja vseh javnih nalog in služb s področij 
predšolske in šolske vzgoje, socialnega varstva, 
vzdrževanja javne cestne in komunalne 
infrastrukture ter gospodarjenja z občinskim 
premoženjem. Poleg naštetega je cilj lokalne 
skupnosti izvajanje investicijskega cikla v obliki 
naložb. Nekateri projekti so izvedbeno in 
finančno letne narave, nekaj pa je obsežnejših 
in zahtevajo večletno načrtovanje, usklajevanje, 
vodenje, izvajanje in financiranje. Vse naložbe pa 
so načrtovane v dokumentu, ki ga imenujemo 
Načrt razvojnih projektov in je dolgoročni akt 
občinskega proračuna.
 
V preteklem letu je Občina Sevnica prvič pozvala 
občanke in občane k neposrednemu podajanju 
predlogov k proračunu za leto 2020. V teh 
dneh se tudi izvajajo aktivnosti za realizacijo 
lanskih pobud. Ker je bil odziv zelo pozitiven, 
Občina Sevnica tudi letos razpisuje projekt 
participativnega proračuna. 
 
Participativni proračun je sistem razporejanja 
dela proračunskega denarja tako, da pri 
odločanju o njegovi porabi neposredno 
sodelujete prebivalke in prebivalci občine. 
Vabimo, da s podajanjem svojih predlogov 
določite, katere ureditve, ki bi se izvedle v 
letu 2022, bi po vaše mnenju pripomogle k 
izboljševanju kakovosti bivanja v vašem ožjem 
bivanjskem okolju.
 
Participativni del proračuna je kvota občinskega 
proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem 
območju občine Sevnica enakomerno in skladno 
z razmerji števila prebivalcev v posamezni 
krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. 
Sredstva iz participativne kvote so razdeljena 
med posamezna območja sevniške občine, 
temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, 
namenjena razdelitvi na participirane pobude, 
je 120.000 evrov.
 
Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec 
ali prebivalka s prebivališčem v občini Sevnica, ki 
je dopolnil/-a 15 let. 
Vsakdo lahko poda več pobud, vsako pobudo 
pa je treba vložiti na ločenem obrazcu. 
Pobudo lahko vloži tudi skupina prebivalcev, 

SOBIVAM, 
SODELUJEM, SOODLOČAM

pri čemer se na obrazec vpiše predlagatelj z 
osebnimi podatki, preostali sopredlagatelji pa 
le z imenom in priimkom. Na obrazcu oziroma 
vlogi so ustrezne informacije glede obdelave 
osebnih podatkov.
 
Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto 
posameznega območja, če izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
• pobuda pripomore k uresničevanju javnega 

interesa na območju občine Sevnica oziroma 
posamezne krajevne skupnosti,

• pobuda bo izvedena na zemljiščih v lasti 
Občine Sevnica oziroma na zemljiščih s 
statusom javnega dobra,

• pobuda pripomore k skrbi za varstvo okolja 
(zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, 
odlaganja odpadkov),

• pobuda ustvarja pogoje za gospodarski 
razvoj občine,

• pobuda ustvarja pogoje za pospeševanje 
kulturne dejavnosti,

• pobuda ustvarja pogoje za razvoj športa in 
rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč 
za šport in rekreacijo ter otroških igrišč in 
postavitev zunanjih fitnes naprav,

• pobuda spodbuja participiranje mladih v 
domačem kraju,

• pobuda pripomore k urejenosti vasi in naselij 
(urejanje trgov, zelenic, parkov in drugih 
javnih površin),

• pobuda je finančno ovrednotena do največ 
5.000 evrov z vključenim DDV,

• pobuda ni uvrščena v Načrt razvojnih 
programov Občine Sevnica,

• pobuda ima takojšni učinek v prostoru,
• pobuda temelji na izvirnih pristojnostih 

občine in ima zakonsko podlago za realizacijo.
 
Predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi 
pobude kot izvajalec, ne kot fizična oseba, ne kot 
lastnik izvajalca in ne kot oseba v poslovodstvu 
izvajalca.
 
Na spletni strani Občine Sevnica je dostopen 
obrazec za elektronsko ali ročno izpolnitev. 
Obrazec lahko oddate v elektronski obliki na 
e-naslov sodelujem@obcina-sevnica.si ali ga 
posredujete po pošti na naslov Občine Sevnica, 
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
Podrobno pojasnilo načinu razporejanja dela 
proračunskega denarja ter načinu sodelovanja 
in podaje predlogov je objavljeno na spletni 
strani Občine Sevnica na naslovu www.obcina-
sevnica.si/sodelujem.
 

Rok za podajo pobud 
je do 30. junija 2020.

 
Prejete pobude bo strokovno-tehnično 
najprej uredila občinska uprava ter preverila 
utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanje 
pogojev za izvedbo v letu 2021. Odločitev 
o umestitvi pobud v proračun bo opravila 
komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske 
uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. 
Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen. 
 
Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim 
proračunom nas lahko kontaktirate po 
elektronski pošti na e-naslov vlasta.marn@
obcina-sevnica.si.
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

 
V sredo, 13. maja, je potekala 15. redna seja 
Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila 
prilagojena trenutnim aktualnim razmeram. Zaradi 
zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje med 
udeleženci je seja namesto na sevniškem gradu 
potekala v Kulturni dvorani Sevnica. 

Direktor Regionalne razvojne agencije Posavje (RRA 
Posavje) Martin Bratanič je predstavil poročilo o 
delovanju. Javni zavod RRA Posavje je bil ustanovljen 
z namenom spodbujanja razvoja na regionalni ravni, 
občine ustanoviteljice zavoda pa so posavske občine 
(Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina 
Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in 
Občina Radeče). Občina Sevnica je v letu 2019 razvojni 
agenciji RRA Posavje namenila nekaj več kot 35.000 
evrov sredstev za sofinanciranje nalog v javnem 
interesu. RRA Posavje je lani izvajala več projektov, 
med drugim projekt Dogovor za razvoj regije Posavje 
in projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe 
vodilne destinacije Čatež in Posavje – Posavje polno 
priložnosti ter podelila štipendije nadarjenim s 
področja kulture.
 
Delo in poslovanje Javnega zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladino Sevnica (KŠTM Sevnica) 
v letu 2019 je predstavila direktorica Mojca 
Pernovšek. Zavod KŠTM Sevnica je na vseh področjih 
delovanja izvajal programe skladno s postavljenimi 
kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji, obseg 
aktivnosti tekočega leta pa je bil opredeljen znotraj 
razpoložljivih finančnih sredstev.
 
Direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja 
Udovč je predstavil revidirano letno poročilo 
poslovanja v preteklem letu. Komunala Sevnica 
izvaja obvezne gospodarske javne službe za celotno 
območje občine. Poleg preskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, urejanja javnih 
površin, upravljanja in vzdrževanja občinskih cest je 
v sklopu pogrebne službe lani v upravljanje prevzela 
vsa pokopališča v sevniški občini. 
 
Poslovno in finančno poročilo je predstavil tudi 
direktor Javnega podjetja Plinovod Sevnica Anton 
Kranjc. Plinovod Sevnica na območju mesta Sevnica 
opravlja dejavnost operaterja na distribucijskem 
omrežju zemeljskega plina in dejavnost dobave 
zemeljskega plina odjemalcem. Skladno s sklepom 
Občinskega sveta Občine Sevnica bosta v jesenskih 
mesecih obe dejavnosti preneseni na Komunalo 
Sevnica, podjetje Plinovod Sevnica pa bo likvidirano. 
 
Skladno s prenosom dejavnosti so člani občinskega 
sveta s sklepi potrdili še tri odloke, s katerimi bo 
prenos dejavnosti iz enega javnega podjetja na drugo 
pravno ustrezen. 
 
Ena izmed osrednjih točk 15. redne seje je bila 
obravnava poročila o izvajanju socialnovarstvene 
storitve Pomoč družini na domu za leto 2019, ki ga 
je predstavila Marjetka Smolič s Centra za socialno 
delo Posavje, Enota Sevnica. Storitev, ki poteka v 
sklopu CSD Posavje, Enota Sevnica, iz proračuna 
sofinancira Občina Sevnica. Na seji je bil sprejet 
sklep o soglasju k določitvi cene storitve. Polna cena 
za eno uro storitve po novem znaša 19,78 evra, pri 
čemer 14,58 evra oziroma 71,90 odstotka prispeva 
Občina Sevnica, 5,20 evra pa prispevajo uporabniki. 

15. redna seja 
Občinskega sveta Občine Sevnica (foto: Bojan Kostevc)

15. redna seja
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V Štab Civilne zaščite občine 

Sevnica so vključene vse 
službe s področja zaščite 
in reševanja, ki delujejo 
na območju sevniške 
občine, poleg sodelavcev 
občinske uprave so v štab 
vključeni še predstavniki 

Zdravstvenega doma 
Sevnica, Gasilske zveze 

Sevnica, Policijske postaje 
Sevnica in Upravne enote Sevnica. 

Štab Civilne zaščite je bil delno aktiviran že pred 
razglasitvijo epidemije. Takoj po razglašeni epidemiji, 
13. marca, pa je Štab Civilne zaščite občine Sevnica 
začel aktivnosti, skladno s svojimi pooblastili in 
Občinskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri 
ljudeh v občini Sevnica. 
 
Štab je redno izvajal vse ukrepe, ki so bili potrebni za 
zagotavljanje zdravja, varnosti  in tekočega življenja 
občank in občanov, ter koordiniral in usklajeval vse 
službe, ki so izvajale posamezne aktivnosti v povezavi 
z epidemijo in preprečevanjem širjenja okužb z 
virusom COVID-19. 

Ob razglašenem koncu epidemije se je obseg 
vsakodnevnih aktivnosti štaba zmanjšal, kljub 
temu pa Štab Civilne zaščite občine Sevnica redno 
spremlja in pregleduje stanje, predvsem z namenom 
zagotavljanja ustrezne stopnje pripravljenosti ob 
morebitni vnovični potrebi za sprejetje zaščitnih 
ukrepov.
 
Iz interventnega načina dela tako delo Štaba Civilne 
zaščite občine Sevnica prehaja na sistematični način, 
ki pa še vedno zahteva redna usklajevanja in aktivno 
izmenjavo informacij med nekaterimi službami. 

Delo Štaba Civilne zaščite 
občine Sevnica

 
Dne 20. maja na pobudo slovenskih čebelarjev 
obeležujemo svetovni dan čebel z namenom 
širjenja razumevanja njihovega pomena za naravo in 
človeštvo.

Občina Sevnica s trajnostnimi okoljskimi ukrepi, 
zasaditvami medovitih rastlin in podpiranjem 
različnih izobraževalnih vsebin deluje v korist čebel 
vse leto. 

Letošnja obeležitev svetovnega dne čebel je potekala 
virtualno. Miha Metelko, predsednik Čebelarskega 
društva Sevnica, je v videosporočilu poudaril pomen 
čebel za ljudi in okolje. Izpostavil je še, da imajo zelo 
pomembno vlogo pri opraševanju tudi druge žuželke, 
kot so čmrlji in čebele samotarke.   

Snemanje videosporočila ob grajskem čebelnjaku

Ob svetovnem dnevu čebel 

Obnova kuhinje, predprostora in večnamenske sobe 
Tončkovega doma je bila zaključena v drugi polovici 
maja. Novi najemnik Tomaž Rantah je Tončkov dom 
za goste odprl v petek, 22. maja. 
 
Občina Sevnica je v sklopu projekta Ribe na 
naravovarstvenem območju, ki ga sofinancira 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, podpisala 
pogodbo v vrednosti 198.857,50 evrov za izvedbo 
obnovitvenih del in nakupa opreme v pritličnih 
prostorih Tončkovega doma na Lisci. Namen projekta 
Ribe na naravovarstvenem območju je spodbujanje 
povečevanja preskrbe prebivalstva z lokalno 
vzgojenimi svežimi sladkovodnimi ribami in ribjimi 
izdelki ter s tem prispevanje k razvoju sladkovodne 
akvakulture in k bolj zdravim izbiram v prehrani ljudi. 

Odprtje Tončkovega doma 

V sklopu projekta so bili preurejeni pritlični prostori 
Tončkovega doma s povezavami v zgornje nadstropje. 
V celoti je prenovljena in na novo opremljena kuhinja, 
ki je zdaj primerna tudi za pripravo sladkovodnih 
rib. Ribje jedi bodo tako lahko vključene v gostinsko 
ponudbo, novi najemnik pa jo bo dopolnjeval in 
prilagajal tudi glede na ponudbo lokalnih sezonskih 
sestavin.

Prenovljena sta vhod in predprostor Tončkovega 
doma. V prostoru je na novo urejen kot s klopmi in 
dodatnimi grelnimi enotami, ki se jih bodo predvsem 
v zimskih dneh razveselili vsi obiskovalci. 

Za točilnim pultom je na novo urejen prostor, ki je 
namenjen shranjevanju živil, v tem prostoru je tudi 
pralnica posode. Večnamenska soba je opremljena 
s TV-sprejemnikom, krasi pa jo tudi natis perorisbe  
Antona Rojca, ki prikazuje Tončkov dom in Jurkovo 
kočo. V tej sobi bo urejen stalen razstavno-
izobraževalni prostor. 

Skupaj z lani prenovljeno jedilnico so na novo 
urejeni pritličje Tončkovega doma in kletni prostori, 
v katerih so učilnica in sanitarije, zaokrožena celota 
gostinske in vzgojno-izobraževalne ponudbe  na 
Lisci, ki postaja čedalje bolj priljubljena pohodniška 
in izletniška točka. Prenovljeni Tončkov dom bo tako 
zagotovo imel pomembno vlogo pri oživitvi turizma v 
sevniški občini po sprostitvi ukrepov Vlade Republike 
Slovenije in razglasitvi konca epidemije. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa 
za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

odprtje Tončkovega doma 

Storitev, ki bo opravljena na nedeljo, bo Občina 
Sevnica subvencionirala v vrednosti 15,68 evra 
oziroma 68 odstotkov cene. Uporabnik bo do polne  
cene storitve 22,44 evra doplačal 6,67 evra. Storitev, 
ki bo opravljena na državni praznik ali dela prost 
dan, bo Občina Sevnica subvencionirala v vrednosti 
16,05 evra oziroma 72 odstotkov. Uporabnik bo 
do polne cene storitve 23,33 evra doplačal 7,28 
evra. Občina Sevnica s subvencijo zagotavlja širšo 
dostopnost storitev. Osebam iz ranljivejših skupin, 
denimo tistim, ki prejemajo pokojnino, ki je nižja od 
580 evrov, Občina Sevnica na podlagi vloge storitev 
subvencionira v celoti.
 
Občinski svet Občine Sevnica je soglasno sprejel 
tudi zaključni račun proračuna Občine Sevnica 
za leto 2019. Zaključni račun je javno dostopen 
dokument, ki zajema celovit pregled dela vseh 
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov 
in potrjuje proračunsko uravnoteženost ter ustrezno 
proračunsko načrtovanje preteklega leta.
 
Predstavljen je bil koncept participativnega 
proračuna za leto 2021. Občina Sevnica je v 
preteklem letu prvič izvedla razpis za vlaganje pobud 
občank in občanov za neposredno uvrstitev projektov 
in ureditev v proračun za letos. Sprejete pobude se 
izvajajo. Ker je bil razpis pozitivno sprejet, je Občina 
Sevnica pripravila razpis tudi za leto 2021, ki bo odprt 
do konca junija. Razpis, podrobnejša pojasnila in 
elektronska prijavnica so objavljeni na spletni strani 
Občine Sevnica.
 
Za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica 
v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica so 
člani občinskega sveta imenovali Vesno Zorec, Ano 
Jelančič in Tino Kukec, za predstavnika javnosti za 
območje občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb 
zoper delo policistov pa so člani občinskega sveta 
predlagali Ivana Bidermana.

  
Občina Sevnica je med razglašeno epidemijo sprejela 
nekatere ukrepe v podporo lokalnemu gospodarstvu. 
Tako so bili 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. Uporabniki oziroma najemniki 
javnih površin so v obdobju razglasitve epidemije 
ter v primeru njihove neuporabe bili oproščeni 
sorazmernega dela že plačane najemnine oziroma 
takse. Ponudniki lokalne hrane, ki prodajajo svoje 
pridelke na stojnicah Kmečke tržnice, so bili oproščeni 
plačila obratovalnih oziroma manipulativnih stroškov. 
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so bili 
za čas neopravljanja dejavnosti oproščeni plačila 
odvoza odpadkov. Navedeni ukrepi so veljali do 
preklica razglašene epidemije oziroma do 31. maja. 

Prenehanje 
začasnih ukrepov

Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si

kot s klopmi in dodatnimi grelnimi enotami

spominska soba
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Tradicionalne proslave ob dnevu upora v Posavju 
na Malkovcu letos ni bilo mogoče izvesti in zato 
je Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB 
Tržišče organizirala krajšo spominsko slovesnost pri 
spomeniku padlim borcem in žrtvam fašističnega 
nasilja na Malkovcu, ko so obudili spomin na dan 
upora slovenskega naroda in odhoda 14 Malkovčanov 
v Duletovo četo 1. dolenjskega partizanskega 
bataljona. Sočasno so se spomnili tudi delavskega 
praznika 1. maja, 40. obletnice smrti tovariša Tita, 
75. obletnice prve slovenske vlade in 75. obletnice 
zmage nad nacifašizmom. 

Spominska slovesnost 
na Malkovcu

Teden gozdov
 
Lichtenwald, staro ime za Sevnico

Ime Lichtenwald, ki bi v prevodu pomenilo »svetel 
gozd«, pooseblja nekdanjo in sedanjo sobivanje 
mesta Sevnica v objemu gozdov. Zato v tej številki 
pod rubriko Sevnica – zelena destinacija, pišemo o 
… gozdu.

Teden gozdov
Zadnji teden maja je že 50 let posvečen slovenskim 
gozdovom. Z vrsto prireditev in dogodkov v tem 
tednu želimo inštitucije in organizacije, ki jim je 
skupna skrb za slovenski gozd, opozoriti na pomen 
tega največjega slovenskega naravnega bogastva. 
Gozdovi so v svoji biološki raznovrstnosti največji 
ekosistemi na kopnem. V tem ekosistemu živi več kot 
80 odstotkov kopenskih vrst živali, rastlin in žuželk. 

Zagotavljajo tudi zavetišče, delovna mesta in varnost 
za skupnosti, ki so odvisne od gozdov. Gozdovi so del 
našega življenja na različnih ravneh, saj so številni 
vidiki našega življenja na tak ali drugačen način 
povezani z gozdovi, česar se vse premalo zavedamo. 
Ko spijemo kozarec vode, zapišemo v zvezek, 
vzamemo zdravila za vročino ali zgradimo hišo … smo 
posredno v stiku z gozdovi. 

Lichtenwald, 
staro ime za Sevnico 

 
Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi katerih je vsak 
kraj edinstven. Vsak občan je soustvarjalec lokalnega 
utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati 
o aktualnem dogajanju svoje občine na spletnem 
medijskem portalu MojaObčina.si.

Objavljanje na portalu je omogočeno posameznikom 
ter društvom in preostalim neprofitnim organizacijam 
in je zanje tudi brezplačno. Več ko je avtorjev, večja je 
pokritost tematik v vaši občini, kar je velika prednost, 
saj se na ta način obvešča tudi o tistem dogajanju, 
ki bi sicer lahko ostalo prezrto, a daje vaši občini 
poseben čar.
 
Zdaj, v posebnih razmerah, in ko je življenje v 
marsikaterih vidikih precej omejeno, se na prvi 
pogled morda zdi, da se nič ne dogaja, a vendar … se. 
Poročanje niso le navadne novice, saj lahko pripravite 
zanimive intervjuje, (foto)reportaže, komentarje, 
pesnitve, video- in avdioposnetke in podobno. 
Poleg novice je mogoče objaviti dogodek, če ga 
organizirate, pri tem pa ni pomembno, ali poteka na 
fizični lokaciji ali na spletu.

Portal MojaObčina.si je vaš medij. Vi ste tisti, ki 
najbolje poznate svoj kraj. Povežite se s sokrajani in s 
svojimi objavami prispevajte k pisani podobi vašega 
kraja.
 

Alenka Kozorog, urednica 

MojaObčina.si. 
Kjer poročate tudi vi.

Foto: Jože Hvala

Foto: Ljubo Motore

Foto: Vinko Šeško

Gozdovi, njihovo trajnostno upravljanje in 
uporaba virov, so ključni za boj proti podnebnim 
spremembam. Nedvomno pripomorejo k blaginji 
sedanjih in prihodnjih generacij. Gozdovi igrajo tudi 
ključno vlogo pri zmanjševanju revščine in doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja. Gozdarstvo v Sloveniji 
zaznamuje sodelovanje – med lastniki gozdov, javno 
gozdarsko službo in obiskovalci gozdov. V sklopu 
tedna gozdov je poudarek predvsem na gozdnem 
bontonu, obisku v naravi, spoštovanju pravic 
lastnikov gozda ter trenutno perečima tematikama 
vožnje v naravnem okolju in obiska zavarovanih 
gozdnih območij.

Kaj lahko storimo za ohranjanje slovenskih gozdov?
Aktivno gospodarimo s svojim gozdom. V Sloveniji 
je več kot 413.000 lastnikov gozdov. Aktivni lastniki 
redno obiskujejo svoje gozdove in jih pregledujejo, 
predvsem pa so pozorni na znake napada 
podlubnikov in drugih škodljivih organizmov. Redno 
izvajajo ukrepe nege gozda ter upoštevajo odločbe in 
napotke Zavoda za gozdove Slovenije.
Upoštevamo veljavno zakonodajo in pravila gozdnega 
bontona. V gozdnem bontonu so združeni napotki za 
skrbno in varno gibanje v gozdu. V celoti je dostopen 
na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije.
Udeležujemo se akcij čiščenja, obnove in nege 
gozdov ter širimo informacije o pomenu gozdov, ki 
jih vse leto pripravljajo številne gozdarske in okoljske 
organizacije. Med epidemijo zaradi koronavirusa 
tovrstne akcije žal niso potekale, vabimo pa vas k 
spremljanju in deljenju informacij Zavoda za gozdove 
Slovenije in drugih organizacij.

Jože Prah in Zavod za gozdove Slovenije

Foto: Vinko Šeško

Poleg krajšega nagovora so k spomeniku položili 
venec podžupan Sevnice Janez Kukec, predsednik 
krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant, predsednik 
VVZS občine Sevnica Ivan Cajner, predsednica 
Združenja borcev za vrednote NOB Vladka Blas in 
predsednik krajevne organizacije Marjan Povšič.

Sočasno je tudi delegacija Združenja borcev za 
vrednote NOB v Sevnici s častnim predsednikom 
združenja Maksimiljanom Popelarjem na čelu 
položila cvetje k osrednjemu spomeniku na Trgu 
svobode v Sevnici. 

 
Tomaž Kužner 
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Skoraj ni vasi na Slovenskem, v kateri mlaja ne bi 
postavljali na predvečer 1. maja in ob različnih 
slovesnostih, kot so poroke, obhajila, birme in 
podobno. Mlaj je s tem izgubil svoj prvotni pomen, 
ki ga opisuje dr. Niko Kurent v knjigi Praznično leto 
Slovencev, postavljen pa naj bi bil v čast obnovljene 
drevesne rasti. 

Kdaj se je postavil mlaj pri 
nas, ne vemo, vemo pa, 
da so bili mlaji navadno 
visoke smreke ali jelke, in 
sicer obeljene, simbolično 
pa jim je bil puščen vejast 
zeleni vrh. No, ja, fantje ne 
bi bili pravi fantje, če ne bi 
»zastavili« svoje šege in jih 
začeli postavljati svojim 
izvoljenkam. Še več, 
fantje so svojo šego redno 
»vzdrževali« in jo izpilili do 
popolnosti v tekmovanju, 
kdo bo postavil višji in bolj 
bujen zeleni mlaj v vrhu. 
Ker marsikateremu ni 
bilo po godu, kako visok 
je mlaj v sosednji vasi, so 
po »kumštnem« posvetu 

sklenili, da mlaj enostavno požagajo ali zažgejo. To 
nagajanje je vodilo v to, da so začeli postavljati tudi 
straže in bognedaj za takšen izid.
»Poubi, čeprav smo narazen, smo v tem skupaj, 
mlaj naj bo,« pa so si rekli fantje ob letošnjem 
določilu o nezbliževanju ljudi, kar ni bilo po godu 
obdobju prvomajskih praznikov. Poskrbeli so za vse 
potrebne zaščitne ukrepe in v tem negotovem času 
virusne epidemije ob športnem igrišču na Bregu na 
predvečer 1. maja postavili mlaj.
Upamo, da je vse v okolici to spodbudilo in kljub vsej 
negotovi bitki z virusom covid-19 pomagalo, da so se 
ob prvomajskih praznikih počutili bolj povezano.
 

Vir: ŠTKD Breg

Vaški fantje 
postavili mlaj na Bregu

 
Zavod Sopotniki obveščamo, da smo 18. maja začeli 
omejeno izvajanje storitve pod posebnimi pogoji, 
skladnimi s smernicami, ki jih priporočata NIJZ in 
naša strokovna sodelavka s področja zdravstva.
Prednostno bomo Sopotniki izvajali prevoze k 
zdravnikom na zdravniške preglede. 

V začetnem obdobju ponovne vzpostavitve bomo 
vozili ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vozili bomo 
po največ tri uporabnike dnevno, posamično, to je po 
en uporabnik v vozilu. Delovni čas, znotraj katerega 
bomo prevoze v začetnem obdobju izvajali, bo v 
enoti Sevnica od 7. do 12. ure.
Ustrezna uporaba zaščitne maske in razkužila 
za roke je obvezna za vse uporabnike. Vozilo bo 
ustrezno pregrajeno s pleksi steklom med voznikom 
in uporabnikom. Spremstva ne bomo zagotavljali, 
fizične opore starostnikom v tem času ne bo mogoče 
nuditi. 
Vse dodatne in podrobnejše informacije starejši, 
tudi zato, ker se stvari glede na epidemiološko 
stanje v državi spreminjajo dnevno, prejmete na 
telefonski številki enote 031 33 81 87 pri zaposleni 
koordinatorki enote v delovnem času enote.
V obdobju počasnega sproščanja ukrepov glede 
koronavirusa in s tem povezane ponovne vzpostavitve 
storitve prosimo za potrpežljivost in razumevanje, 
saj želimo zagotavljati čim višjo stopnjo varnosti za 
vse vključene. Zagotavljali jim bomo najnujnejše in 
osnovno, kar zagotavlja, da življenje teče naprej. 
Storitev Sopotniki se v občini Sevnica izvaja v 
sodelovanju med Zavodom Sopotniki, Občino 
Sevnica in KŠTM Sevnica.
Storitev brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki 
spada med tvegane dejavnosti, saj vključuje 
zagotavljanje storitve za tvegano skupino 
prebivalstva – starejše nad 65 let. Med delom ni 
mogoče zagotoviti ustrezne razdalje med voznikom 
in uporabnikom. Prav tako uporabniki obiskujejo 
zdravstvene ustanove in trgovine, kjer morajo tudi 
sami poskrbeti za lastno varnost. Kljub upoštevanju 
vseh navedenih ukrepov zato še vedno obstaja 
možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom 
med osebama. 
 

Vir: Zavod Sopotniki

Sopotniki začeli 
omejeno izvajanje storitve

 
Na začetku epidemije zaradi covida-19 so na 
Družinskem inštitutu Zaupanje odprli posebno 
telefonsko številko, namenjeno posameznikom, ki 
doživljajo različne stiske. Čeprav so se vrata inštituta 
zaradi ukrepov zaprla, so ljudje lahko stopili v stik s 
strokovno delavko inštituta in ji zaupali svoje težave, 
vprašanja in dvome. Novica o telefonskem svetovanju 
se je med ljudmi precej razširila. Na inštitutu 
vsak dan prejmejo številne klice posameznikov, ki 
čutijo tesnobo, osamljenost in strah. Največji izzivi, 
s katerimi se klicatelji spopadajo, so konflikti v 
partnerskih odnosih in med družinskimi člani, starši 
pa občutijo precejšnjo nemoč in izčrpanost. 

Brezplačno telefonsko svetovanje je na voljo od 
ponedeljka do petka, od 10. do 14. ure, na telefonski 
številki 068 643 349. 
Družinski inštitut izvaja storitev v sklopu konzorcija 
Močni, povezani in učinkoviti – za večjo vključenost 
vseh, ki ga podpira Ministrstvo za javno upravo.

Damijan Ganc

Svetovanje za ljudi 
v stiski med epidemijo

 
Na začetku izrednih razmer smo se tudi na 
Družinskem inštitutu Zaupanje znašli na razpotju, 
kako nadaljevati aktivnosti Večgeneracijskega centra 
Posavje Sevnica in ohranjati stik z uporabniki.

V enotedenskem mirovanju in čakanju na navodila 
ministrstev smo kovali strategije. Zlato pravilo pravi, 
da se je treba, ko se znajdeš v neznanih vodah, 
umiriti in stopiti korak nazaj ter proučiti možnosti, 
kaj lahko naredimo z razpoložljivimi sredstvi. In tako 
smo zavihali rokave ter  izkoristili možnosti digitalne 
tehnologije in družbenih omrežij – nastala je stran na 
Facebooku Večgeneracijski center Posavje Sevnica 
(https://www.facebook.com/vgc.posavje.sevnica/), 
prav tako smo ustvarili tudi Instagram (vgc_sevnica).
Poleg tega smo aktivirali tudi dodatno telefonsko 
številko (068 642 507), na kateri smo bili dosegljivi 
vsak dan med 8. in 15. uro. 

Delo na daljavo 
v času epidemije

Tega ni mogoče primerjati z osebnim stikom, 
ampak je bilo to edino, kar nam je preostalo v 
tistem trenutku. Po začetnih krčih negotovosti in 
telefonskih razgovorih z uporabniki, ki so se jih ti 
zelo razveselili, smo naše aktivnosti preusmerili 
na delo prek spletnih aplikacij in elektronskega 
sporazumevanja (vgc.posavje.sevnica@gmail.com.) 
Najbolj smo uporabljali aplikacijo ZOOM, s katero 
sta potekala in še potekata tečaj slovenskega jezika 
za priseljence in tedensko srečevanje Akademije za 
prostovoljsko delo z mladimi. Ob tem smo na voljo 
tudi šoloobveznim otrokom in jim omogočamo učno 
pomoč na daljavo.
Ne glede na to, da smo bili uspešni pri vzpostavljanju 
podporne mreže našim uporabnikom, da smo 
ohranjali svoje zdravje in poskušali delovati po svojih 
najboljših močeh, se veselimo dne, ko si bomo spet 
lahko podali roke, se objeli in greli stolčke v naših 
skupnih prostorih.
Program Večgeneracijski center Posavje v Sevnici 
sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in Evropski socialni sklad ter Občina Sevnica. 
V program je v Sevnici vključenih več kot 300 
uporabnikov. Več informacij o programu je dostopnih 
na spletni strani večgeneracijskega centra (www.vgc-
posavje.si).
 

Družinski inštitut Zaupanje
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka

Pisarna 
Društva upokojencev Sevnica 

 

je ponovno odprta 
ob ponedeljkih In sredah 

med 9. in 11.uro. 
 

Za vse informacije 
smo vam na voljo na 

031 653 122 Ana in 
 041 312 162 Milena. 

 
Delujemo v skladu s priporočili NIJZ.
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TZOS

www.
visit-sevnica.

com

 

Lončarjev dol 
Krajani Lončarjevega dola so se spet organizirali v 
čistilni akciji za svojo vas. Zaradi varovanja zdravja so 
se razdelili po dnevih, tako da so nekateri čistili že v 
prejšnjem tednu. 18 krajanov, od tega 10 otrok, pa je 
čistilo v ponedeljek, 4. maja. 

Pobirali in odstranjevali so odpadke z različnih 
območij in tudi iz njihovega potoka. Skupaj so se 
zadrževali po družinah, posebna pohvala pa velja 
pridnim mladim. Ne samo, da je bilo opravljeno 
dobro delo, tudi gibanje na svežem zraku in rekreacija 
sta v teh časih dobrodošla. 
Zahvaljujemo se Turistični zvezi občine Sevnica za 
donirane vreče za smeti in Komunali za dogovor o 
odvozu zbranih odpadkov. S skupnimi močmi res 
veliko zmoremo. Krajanom Lončarjevega dola pa 
hvala za odgovorno ravnanje in lep vzgled.
 

Stanka Žičkar, KS Sevnica

Čistilne akcije 
po občini Sevnica 
potekajo po navodilih

 
Medije vsak dan opominjajo, da bosta turizem in 
gostinstvo dve izmed gospodarskih panog, ki bosta 
občutili največ posledic pandemije in ju bo kriza, ki 
sledi, najbolj prizadela. Hkrati se že iščejo rešitve 
in ponuja se nam edinstvena priložnost, da bo tudi 
vlada podprla naše dopustovanje doma, v Sloveniji. 
S tem bomo spodbujeni, da vsakdo od nas vsaj 
nekoliko pripomore k blažitvi teh posledic. 
Ko smo se pred dvema mesecema in pol znašli na 
neznanem terenu, se je za trenutek zdelo, da je 
bil ves naš dosedanji trud zaman. Zdaj, ko vemo 
nekoliko več in lahko že razmišljamo tudi širše, vidimo 
drugače in ta čas razumemo kot priložnost za razvoj 
turizma, pri čemer veliko vlogo igra to, da sta Posavje 
in Sevnica, kot del njega, še vedno dokaj neodkrita 
in posledično neobljudeni destinaciji, ki ponuja 
nešteto možnosti za preživljanje prostega časa za 
posameznike, pare, družine in manjše skupine z 
različnimi interesi in željami. Sevnica z okolico ponuja 
možnosti za kolesarske izlete, ribolov, srečo lahko 
lovite v zraku, vzamete Ajdovsko košarico in občutite 
Ajdovski gradec na čisto drugačen način, posedite 
pod drevesom v grajskem parku, obiščete šolsko 
zbirko na gradu ali največji protestantski spomenik 
pod sevniškim gradom, Lutrovsko klet, tematsko 
pot TK Pav v Šentjanžu, se podate na sprehod med 
malkovškimi goricami, si privoščite kozarec modre 
frankinje z najlepšim razgledom ali lokalno pivo 
na terasi bara, raziščete Jurkovo učno pot na Lisci, 

Turizem včeraj, 
danes, jutri

 
Vsak kraj ima svojo edinstveno zgodbo, vendar smo 
ljudje tisti, ki jih pišemo. Vsak občan je soustvarjalec 
lokalnega utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi 
poročati o aktualnem dogajanju svoje občine na 
spletnem medijskem portalu MojaObčina.si.

Objavljanje na portalu je omogočeno posameznikom 
ter društvom in preostalim nepridobitnim 
organizacijam in je zanje tudi brezplačno. Več ko je 
avtorjev, večja je pokritost tematik v vaši občini, kar 
daje veliko prednost, saj se na ta način obvešča tudi 
o tistem dogajanju, ki bi sicer lahko ostalo prezrto, a 
daje vaši občini poseben čar.
V današnjih posebnih razmerah, ko je potovanje 
omejeno, turizem pa ohromel, res kaže, da bomo 
poletje 2020 preživeli znotraj meja naše male 
domovine. Ta kljub svoji majhnosti popotnikom 
ponuja zelo veliko, zato letos s portalom MojaObčina.
si spodbujamo lokalni turizem v Sloveniji. Pri tem 
se še kako zavedamo, da je beseda domačina zlata 
vredna.
Odlične ideje za pohajkovanja in najbolj ažurne 
informacije iz svojih koncev lahko podate prav vi, 
saj sami najbolje poznate svoj kraj in veste, po 
čem izstopa. Predlagajte ljudem, kam vse se lahko 
odpravijo na izlet z družino ali v dvoje, v katerih 
aktivnostih naj se preizkusijo, katero novo izletniško 
točko naj obiščejo, ali pa poročajte o svojem obisku 
zanimive lokalne znamenitosti.
Kreativnost je več kot dobrodošla, saj lahko 
pripravite tudi zanimive intervjuje, (foto)reportaže, 
komentarje, pesnitve, video- in avdioposnetke in 
podobno. Poleg novice je mogoče objaviti dogodek, 
če ga organizirate, pri tem pa ni pomembno, ali se 
odvija na fizični lokaciji ali na spletu.
Portal MojaObčina.si je vaš medij. Razširite zgodbe 
iz svoje občine in prispevajte k lokalnemu turizmu.
 

Alenka Kozorog, urednica 

Foto: Jože Hvala 

Dopustovanje 2020: 
Razširite glas 
o svojem kraju

 
Leto 2020 je za modro frankinjo v Sevnici prav 
posebno leto. V juniju ji deseto leto zapored 
posvečamo festivalski dan, ki je v letih prizadevanj 
med vinoljubci, vinarji in vinogradniki postal splošno 
priljubljen vinski praznik, ki ga ne gre zamuditi. Načrte 
nam je prekrižala pandemija in z njo povezani ukrepi, 
ki so načrtovane aktivnosti nekoliko zamaknili, hkrati 
pa se jih moramo lotevati drugače.

Dne 21. maja smo tako z videokonferenco izpeljali 
spletno strokovno konferenco o modri frankinji. 
Na konferenci sta zbrane pozdravila in nagovorila 
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in župan 
Srečko Ocvirk. Pod naslovom Huronske priložnosti 
modri frankinji: Novi načini trženja in povezovanja 
– prepreka ali izziv? so z moderatorjem spletnega 
dogodka Gregom Repovžem razmišljali Natalija 
in Borut Cvetko iz Mediaspeeda, Gašper Čarman, 
direktor eVina, in novinarka Kaja Sajovic. Posnetek 
videokonference je dostopen na Youtubu KŠTM 
Sevnica.

Dne 4. junija bo na gradu potekalo 10. ocenjevanje 
modrih frankinj. Osemčlanska komisija bo ocenila 
prispele vzorce, in sicer v pet kategorijah: letnik 
2019, starejše letnike in barrique, predikate, penine 
in roseje. Zmagovalce letošnjega ocenjevanja in 
absolutnega prvaka festivala bomo razglasili 8. junija 
ob 17. uri na gradu Sevnica in s prenosom v živo 
na Facebooku KŠTM Sevnica in Modra frankinja – 
žametno vino regije Posavje. Med 8. in 15. junijem 
bomo tudi sicer v dogodku Webfest modre frankinje 
za vse ljubitelje pripravili več aktivnosti, povezanih z 
modro frankinjo – degustacije, predstavitve vinarjev, 
kulinariko, nagradne igre in še veliko več, zato 
vabljeni, da nas spremljate in se nam pridružite. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Modra frankinja – 
žametno vino 
regije Posavje

Turizem tesno 
povezujemo s 
pozitivnimi občutki, 
počitkom, sprostitvijo, 
doživetji, športom, 
naravno in kulturno 
dediščino, ki se lahko 
uresničuje in nadgrajuje 
v urejenem, prijaznem, 
gostoljubnem in 
strpnem okolju.

Razmere, v katerih se je znašel svet, kažejo na to, 
da bomo lepote in gostoljubnost v tem letu iskali 
predvsem po Sloveniji. Upamo, da tudi Posavje in 
Sevnica privabita obiskovalce, željne spoznavanja 
neodkritih kotičkov, v katerih jih bodo nagovorili 
urejeno in čisto okolje ter prijazni, gostoljubni ljudje. 
V Turistični zvezi občine Sevnica smo prepričani, da 
smo se pomena urejenega in lepega okolja v zadnjih 
mesecih prav vsi še bolj začeli zavedati in da smo 
mnogi med nami tople pomladne dni preživeli v 
naravi – pobirali smeti, urejali okolico in podpirali 
lokalne kmete. Tudi zaradi tega še z večjim veseljem 
napovedujemo junijsko ocenjevanje krajev v sklopu 
projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa 
in gostoljubna. Ocenjevanje krajevnih skupnosti 
občine Sevnica bo v prvem krogu izvedla občinska 
komisija v prvi polovici junija. Predloge bomo podali 
na regijsko komisijo, ki bo izbrane kraje obiskala v 
drugi polovici junija. 
Naj ta prispevek velja kot poziv in spodbuda k splošni 
urejenosti in gostoljubnosti vse dni v letu, za dobro 
nas občanov in vseh, ki jih bodo poti vodile k nam. 

Annemarie Culetto, predsednica TZOS

Napoved junijskega 
ocenjevanja Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

Foto: Tina Dremšak

prespite v avtodomu na postajališču na Lisci ali pod 
gradom, kupujete pri lokalnih kmetih in obiščete 
domače gostilne in še veliko drugega. Verjemite, da 
boste presenečeni. In dobro se boste počutili, ker 
boste podpri lokalne ponudnike in gospodarstvo. 
Na KŠTM Sevnica in v naši agenciji TA Doživljaj 
pripravljamo nove produkte in ponudbe, ki so 
namenjeni predvsem vam, dragi občani. Veseli in 
dobrodošli pa bodo v naslednjih mesecih tudi vsi, 
ki bodo iskali umik od vsakdanjih skrbi v mir, naravo 
in pristno izkušnjo sevniške gostoljubnosti. Turist, 
veselimo se te.

Annemarie Culetto, svetovalka za turizem, KŠTM Sevnica
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Turizem

 
Zdaj je čas, da sebi in svojim otrokom podarite 
najlepše spomine. 
Ajdovski vikend v Sevnici vsebuje:2 nočitvi z 
zajtrkom na Turističnikmetiji Grobelnik,ajdovsko 
košarico,vodeni ogled gradu Sevnica,ura spoznavanja 
s konji in preizkus v ježi za vso družino in tortica v 
Hotelu Ajdovec. 

Info, nakup in rezervacije(vsaj en dan pred 
načrtovanim obiskom) v Doživljaj, TA Posavje, Trg 
svobode 10, 8290 Sevnica, 051 680 287 

Vir: KŠTM Sevnica

Ajdovski vikend v Sevnici - 
dobrodošli 

 
Pred leti, ko sem obiskovala fakulteto, nam je eden 
izmed profesorjev povedal zgodbo o pripadnosti. 
Nekaj časa je živel v Avstraliji pri avstralski družini. 
Najbolj ga je ganilo, ko je šel z gospo na tržnico, 
na kateri sta kupovala paradižnik. Na voljo je bil 
prvovrsten z nižjo ceno in paradižnik slabše kakovosti 
z višjo ceno. Gospa se je odločila in kupila slabšo 
kakovost in dražjega. Profesor jo je vprašal, kako to, 
da se je odločila tako, ona pa mu je rekla, da bodo 
najprej pokupili domači (avstralski) paradižnik, ko bo 
tega zmanjkalo, pa še tistega iz uvoza.

Torej, morda je tokrat res priložnost, da podpremo 
domače gospodarstvo, domači turizem, domače 
kmete, s čimer bomo pripomogli k čim hitrejšemu 
okrevanju Slovenije po koronavirusu.
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Okrevanje po 
koronavirusu: 
podprimo 
lokalno, domače

 
Po januarski podelitvi prvih certifikatov kakovosti 
kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium ob 
počasnem vračanju na stare tirnice načrtujemo 
nadaljevanje aktivnosti in ponudnike obveščamo, 
da bodo spet stekle v juniju. Napovedali bomo obisk 
pri posameznih ponudnikih in dostavili obljubljeni 
material ter predstavili naslednje korake v promociji 
in možnih načinih vključevanja v lokalno ponudbo. 

S e z n a m 
izdelkov, ki 
jih odlikuje 
c e r t i f i k a t 
k a k o v o s t i 
S e v n i c a 
P r e m i u m , 
n a j d e t e 
na spletni 
strani www.
visit-sevnica.
com in med 
objavami na 
Facebooku 
Visit Sevnica.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Kolektivna blagovna 
znamka Sevnica Premium

 
Najbrž vsak pohodnik, zagotovo pa vsak Sevničan, ve, 
da na Lisco vodi več poti. Večina poti je nezahtevnih 
in primernih za povprečnega pohodnika in tudi 
otroke. Zahtevnejša, predvsem zaradi orientacije, je 
pot iz Pekla. Zelo zahtevna je t. i. plezalna pot, ki je 
spet odprta, in na kateri je treba upoštevati navodila 
o samovarovalni opremi in gibanju na njej. Najdlje 
bomo na Lisco hodili prek Zajčje Gore, iz Krakovega 
in iz Pekla. Na teh poteh bomo prehodili slabih 9 
km, kar pomeni okoli tri ure hoje. Poti čez Razbor, iz 
Jurkloštra in od Pipana so krajše in zanje porabimo 
dobri dve uri. Ne pozabimo na primerno opremo, 
predvsem obutev. 
 

NA LISCO IZ JURKLOŠTRA
V Jurkloštru gremo čez most po cesti proti Bregu in 
Lisci. Po cesti bomo hodili 2,7 km (pribl. 45 minut). 
Pri avtobusnem postajališču in križišču cest zavijemo 
levo prek potoka Lahovica. Ko se takoj za mostom 
cesta razcepi, zavijemo desno. V Polani pri hiši št. 61 
zavijemo s ceste levo navzgor po traktorski poti, nato 
nadaljujemo pot po ravnem do hiše št. 60, potem pa 
spet levo navzgor. V jarku se obrnemo desno in pot 
nadaljujemo mimo vikendov na cesto. Gremo levo v 
hrib do zadnje hiše v naselju. Od tam gremo strmo 
po stezi navzgor do domačije, prečkamo stezo in 
nadaljujemo naravnost navzgor po travniku in gozdu. 
Ko pridemo do naslednje koče, spet prečkamo cesto 
in pot nadaljujemo desno navzgor. Na široki travnati 
poti kmalu zavijemo desno; prav kmalu bomo prišli 
na zasavsko planinsko pot na sedlu med Ješivcem 
in Lisco. Od avtobusnega postajališča do tam bomo 
porabili 50 minut. Najprej gremo proti jugovzhodu 
navzgor in že bomo na asfaltirani cesti, ki pelje na 
Lisco. Cesto prečkamo in se čez travnik vrnemo nazaj 
nanjo. Pod Malo Lisco sledimo cesti do parkirišča 
Tončkovega doma. Po travniku na desno gremo na 
vrh Lisce. Do planinskega doma s sedla pod Ješivcem 
bomo porabili 35 minut. Pot je nezahtevna, dolga 6,3 
km. 

Namig za premik
NA LISCO OD PIPANA
Izlet začnemo v Kurji vasi pri Pipanu. Iz Sevnice 
peljemo proti Planini 10 km. Avto parkiramo ob 
cesti. S ceste poiščemo markacije ob hiši navzgor 
po travniku. Ko pridemo na pot, gremo levo mimo 
osamljene kmetije, nato po traktorski poti malo 
navzdol do ceste. Znajdemo se na križišču, od 
koder gremo proti zahodu malo navzgor po cesti. 
Na naslednjem križišču gremo po ravnem po 
cesti naprej do domačije, kjer se cesta konča. Pod 
kozolcem gremo po travniku v gozd na traktorsko 
pot. Pred jarkom poti zmanjka. Po stezi gremo prek 
jarka na travnik. Spustimo se malo levo po travniku 
navzdol na traktorsko pot, ki gre navzgor po jarku. Pri 
osamljeni kmetiji zavijemo levo in po poti pridemo na 
asfaltirano cesto. Cesto prečkamo in nadaljujemo pot 
po ravni stranski cesti do zaselka Malo Podgorje. Tam 
takoj zavijemo na traktorsko pot desno navzgor. Stara 
pot, ki je še markirana, zavije po dobrih sto metrih 
levo na pot skozi goščavo. Ker je pot precej zarasla, 
jo priporočamo le v suhem in kopnem tistim, ki jih 
malo plezanja skozi grmovje ne moti. Nadaljujemo 
po traktorski poti; ko pridemo do prvega križišča, 
zavijemo desno in takoj nato levo navzgor. Nato še 
enkrat zavijemo levo in takoj spet desno naravnost 
navzgor v strmino po gozdu. Ob prvi priložnosti 
se usmerimo levo po pobočju poševno navzgor. 
Ko pridemo pod skale, se steza kmalu razširi v pot. 
Pridemo pod travnik, se še malo dvignemo in smo na 
grebenu, kjer pride z desne sevniška planinska pot s 
Planine. Gremo levo po grebenu ob gozdu navzgor, na 
širok travnat greben z lepim razgledom. Nadaljujemo 
malo desno po travniku, nato se spustimo po gozdu 
in pozneje po travniku. Na najnižji točki travnika 
gremo desno v gozd, nato še malo navzdol in že smo 
na sedlu, do katerega je speljana tudi cesta. Tam 
se z leve priključi tudi stara pot z Bohorja. Po stezi 
sledimo markacijam v gozd levo pod grebenom in 
po gozdnatem terenu vse do sedla, kjer je na desni 
strani travnik. Po gozdu in grebenu nadaljujemo proti 
Ješivcu. Strmo travnato pobočje zarašča posajena 
smreka. Po stezi se vzpnemo na 934 m visok Ješivec. 
Nato se spustimo navzdol na sedlo, kjer se naši poti 
priključi pot iz Jurkloštra. Gremo navzgor in že smo 
na asfaltirani cesti, ki pelje na Lisco. Cesto prečkamo 
in se čez travnik znova vrnemo nazaj na cesto. Pod 
Malo Lisco sledimo cesti do parkirišča Tončkovega 
doma. Pot je nezahtevna, razen v delu, ki je zaraščen 
z grmovjem. Od Pipana bomo na Lisco hodili 2 uri in 
30 minut. 
 

Urška Colner, KŠTM Sevnica
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Kultura

 
Ker si poletje težko predstavljamo brez Sevniškega 
grajskega poletja, smo za vas kljub neugodnim 
okoliščinam pripravili program, ki bo raznovrsten, 
zanimiv in predvsem drugačen, ker si bomo 
prizadevali, da bo večina aktivnosti potekala zunaj 
na prostem. Zaradi varnostnih ukrepov, ki trenutno 
veljajo v državi, žal nismo mogli prirediti slavnostnega 
odprtja Sevniškega grajskega poletja, ampak smo ga 
začeli z razstavo fotografij narave Vinka Šeška ter 
projekcijo filmov o gozdu in naravi v sklopu Tedna 
gozdov, potekala pa je v atriju gradu Sevnica. V 
dneh med 22. in 31. majem ste bili še posebno 
dobrodošli na tematski poti Gozd je kultura, ki je bila 
obogatena z vsakodnevnimi dogodki in na kateri ste 
vedno dobrodošli, da jo sami raziščete in prehodite. 
V naslednji številki Grajskih novic vam bomo lahko 
podrobneje prikazali utrinke z dogajanja v času iz 
Tedna gozdov. 
Poleg že pripravljenega programa v sklopu Sevniškega 
grajskega poletja ste vedno vabljeni k preživljanju 
prostega časa v grajskem parku, lahko z dobro knjigo 
v roki na ležalniku pod sencami mogočnih krošenj 
ali na nedeljskem sprehodu po grajskem parku, v 
katerem je polno energijskih točk, na katerih zemlja 
izžareva svojo energijo. 

Letni kino v grajskem parku
To poletje smo za vas pripravili nekaj novega. V 
sklopu Sevniškega grajskega poletja bodo v grajskem 
parku poleg zvezd na nebu zasijale tudi filmske 
zvezde. Predstavljate si, kako se boste po napornem, 
vročem delovnem delavnem tednu sprostili ob 
ogledu dobrega filma in se ohladili v naravnem 
okolju grajskega parka z osvežilno pijačo v eni roki 
in kokicami v drugi. Zato si že vnaprej rezervirajte 
prvi petek v juliju za prvo filmsko doživetje na gradu. 
Prepričani smo, da vas bo ogled na prostem tako 
navdušil, da boste komaj čakali, kdaj bo na vrsti nova 
kinopredstava. Vstopnine ne bo.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Sevniško 
grajsko poletje 2020

 
Na začetku marca smo v avli državnega sveta 
Republike Slovenije postavili razstavo naše 10-letne 
lutkarske poti Od gradu Sevnica do Kennedy Cultural 
Centra v Washingtonu, v katerem smo zastopali 
Slovenijo na uglednem, že 12. mednarodnem 
Kids Euro Festivalu 2019, organizira pa ga EU kot 
tradicionalno kulturno darilo ameriškim otrokom 
in mladini. To je največji kulturni festival za otroke 
v ZDA, na katerem se vsaka od 28 evropskih članic 
predstavi s svojim kulturnim dogodkom, ki ga igra 
na več prizoriščih v prestolnici Amerike. Seveda smo 
nastopali v angleščini, istočasno pa so predstavo 
prevajali tudi na spletu. 

Glede na prihajajoči svetovni dan lutk, ki bi ga že 11. 
praznovali na gradu Sevnica v soboto, 21. marca, 
smo predstavili tudi več kot 50 različnih lutk, od 
naprstne Pike Nogavičke, ročne lutke Gertrude, 
do ministra Baltazarja, ki je telesna lutka človeške 
velikosti. Nastale so večinoma v delavnici našega 
gledališča, razstavili pa smo jih tudi tematsko po 
lutkovnih predstavah Sovica Oka, Zvezdica Zaspanka, 
Modro pišče, Volk in kozlička, Rdeča Kapica, Zakaj 
sem Ajček?, Janko in Metka, Grdi raček, Trije prašički 
in drugih. 

Nekatere predstave smo po naročilu naredili, režirali 
in postavili na oder za lutkovno skupino Bukvica, 
ki že več let uspešno deluje v sklopu Valvazorjeve 
knjižnice Krško in razveseljuje otroke v Posavju. Naše 
večletno sodelovanje je tudi uspešen primer dobre 
prakse med stroko in sposobno amatersko lutkovno 
skupino, ki po kakovosti predstav vsekakor izstopa. 
Seveda je bil naš marčevski projekt zaradi pandemije 
in ukrepov omejitve gibanja in druženja žal okrnjen 
in prikrajšan za možnost ogleda lutkovne razstave 
v prostorih skupščine Republike Slovenije, pa tudi 
zaključne prireditve GLG, na kateri bi se v sklopu 
svetovnega dneva lutk, razen našega lutkovnega 
delovanja, predstavila tudi Občina Sevnica s svojo 
kulturno, turistično in gastronomsko ponudbo. 
Po dogovoru se bomo zaradi nastalih izrednih 
razmer ponovno predstavili drugo leto s celotnim 
programom, ko se bodo sedanje razmere verjetno 
že normalizirale. Obiskovalcem se bodo naše lutke 
verjetno predstavile tudi s kako krajšo predstavo. 
Morda celo o teti Koroni.

Vir: GLG Sevnica 

Razstava lutk v Državnem svetu Slovenije

GLG Sevnica ob svetovnem 
dnevu lutk razstavlja v v 
Državnem svetu Slovenije

Dragi prijateljice in prijatelji gradu Sevnica.
Veseli smo, da lahko z vami delimo veselo novico, 
da je  8. maja tudi naš grad ponovno odprl vrata 
individualnim obiskovalcem. Z vami bomo ob petkih 
od 12. do 18. ure ter sobotah in nedeljah od 10. do 
18. ure.

Ker je število obiskovalcev, ki bodo naenkrat lahko 
vstopili v grad, omejeno, bomo veseli vaše predhodne 
najave na 031 344 916 ali 07 81 65 462 in
annemarie.culetto@kstm.si.

Prosimo vas, da se ob obisku ravnate po navodilih, ki 
so na voljo na različnih mestih v gradu in na spletni 
strani www.kstm.si ter spoštujete navodila naših 
sodelavcev v prizadevanju za ohranjanje vaše in naše 
varnosti.

Želimo vam, da ostanete zdravi, in se veselimo 
ponovnega srečanja z vami. 

Vir: KŠTM Sevnica 

Foto: Jože Hvala

Grad Sevnica 
ponovno vabi 
individualne obiskovalce

 
Grad Sevnica je 8. maja spet odprl svoja vrata, zato 
vabljeni, da nas obiščete, ker vse aktivnosti na gradu 
potekajo skladno z navodili NIJZ. V odpiralnem času 
gradu je vedno na voljo tudi ogled prodajne galerije, v 
kateri si lahko ogledate vrhunska likovna dela znanih 
in malo manj znanih slovenskih in tujih ustvarjalcev.

Kot dodaten razlog za obisk gradu pa je odprtje 
Grajske kavarne, ki bo kmalu spet odprla svoja 
vrata, vi pa boste lahko v njej spili kavo z najlepšim 
razgledom na stari del Sevnice. V prijetnem ambientu 
med grajskimi zidovi, v grajskem parku ali grajskem 
vinogradu bomo za vas pripravili degustacije in 
razne pogostitve. Za tiste, ki pa razmišljate o poroki, 
je grajski park idealna lokacija. Obkroženi boste s 
svojimi najbližjimi v naravno čudovitem okolju, mi pa 
bomo poskrbeli za nepozabno grajsko poroko.
Se vidimo na gradu.
 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Foto: Jože Hvala

Življenje na gradu

Razstava lutk

Sevniško
grajsko
poletje 

2020

SEVNICA

Generalni sponzor: HESS, d.  o.  o.
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Zadnji teden maja je vsako leto posvečen gozdovom. 

Tudi na KŠTM Sevnica smo v sodelovanju z Zavodom 
za gozdove Slovenije z več aktivnostmi na gradu in 
v njegovi okolici v zadnjem tednu maja tako želeli 
spomniti na pomen slovenskih gozdov za blaginjo 
ljudi in celotne družbe. Obiskovalce smo vabili, da so 
se v teh dneh udeležili gozdne joge z Marijo Imperl 
v grajskem parku, se večkrat sprehodili po tematski 
poti Gozd je kultura in na njej lahko srečali vodnika v 
naravi Petra Požuna in Vinka Šeška, avtorja fotografij 
narave, ki so v tem času obogatile grajski atrij, ter k 
ogledu filmov na temo gozdov in narave. Po okolici 
gradu smo se sprehodili tudi s finskim parom, ki je 
začasno bivališče našel na postajališču pod gradom, 
in v videoposnetek, ki je na ogled na Youtubu KŠTM 
Sevnica, ujeli njuno dojemanje gozda in narave. 

S tem tednom smo tako začeli tudi letošnje Sevniško 
grajsko poletje, njegovo nadaljevanje pa poiščite na 
straneh teh Grajskih novic.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

S tednom gozdov vstopili 
v Sevniško grajsko poletje

 
Po dveh mesecih apokaliptičnega časa spet odpiramo 
Okno Radogost – Zbirke Ogled Rudija Stoparja. 
Tokrat je naš gost samonikli brazilski slikar 
indijanskega rodu IIvonaldo Veloso de Melo (1943–
2016).

Ob pojavu svetovne samonikle (naivne) slikarske 
in kiparske umetnosti je Ivonaldo eden vodilnih 
slikarjev srednje generacije, ki je že v sedemdesetih 
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja s svojimi 
specifičnimi deli širil duha domorodcev do 
avtohtonosti svoje dežele in šibal ter opozarjal na 
uničevalna dejanja belcev pri krčenju amazonskih 
gozdov – »pljuč sveta«. 

Še več, prišel je v Evropo, »deželo gospodarjev«, 
in v jedru vodil neagresiven »gandijevski upor« 
proti spreminjanju naravnega bogastva v kapitalske 
namene. Živel je v Parizu in drugih evropskih mestih. 
Razstavljal je in bil nagrajevan, tudi v Sloveniji v 
Trebnjem (1977, 1978, 1979). 

Pričujoča razstavljena slika, ki bo na ogled od 2. junija 
v Oknu Radogost, je Gozdni duh, ki širi in razprostira 
plavi šal modrine neba nad rodno Brazilijo. 
 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Okno Radogost – 
Ivonaldo Veloso de Melo, 
brazilski slikar 
(1943–2016)

  
Artselection je izbor 12 
umetniških del, ki so bila 
ustvarjena na srečanjih 
Arteko Kozjansko in Šentjanž 
v letih 2018 in 2019 ter so 
predstavljena na steklenicah 
Grajske krvi, letnik 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 predstavila slikarka 
Tatjana Mijatović.

Tatjana: » Narediti dobro 
vino je umetnost in to 
isto vino vzbuja navdih in 
kreativnost. Pomaga pri 
iskanju samega sebe in 
obarva ustvarjalnost.«

 Arteko

»ARTEKO mi pomeni beg iz vsakdana, odklop in 
ustvarjanje v mreži kreativnih ustvarjalcev, ki jim skrb 
za okolje ni tuja.«
 

Tatjana Mijatović, slikarka
»Narava je tista, v kateri pogosto najdem motive za 
slikanje. Na likovnem srečanju Arteko smo ustvarjali 
v idiličnem Peklu, vasici ob gozdu.  Delo, ki sem ga 
izbrala za junijsko steklenico Artselection, je zahvala 
gozdovom. Gozdovi so naše bogastvo, o čemer nam 
še manjka zavedanja. Poleg tega, da ugodno vpliva na 
kakovost zraka, ki ga dihamo, in je zavetje številnim 
živalim in rastlinam.«

 

QRA – Zavod za mednarodno ustvarjalnost 
in kulturo, Ana Jazbec

Ustvarjalci ArtEka – 
artselection 
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 8. 6., 
ob 17.00 
do 15. 6., do 18.00

Webfest modre frankinje Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 12. 6., 
ob 17.00

Sevniško grajsko poletje 2020
Razstava Tatjane Mijatović

Grad Sevnica QRA, KŠTM Sevnica

ponedeljek, 15. 6., 
ob 16.00 Tečaj CPP Turizem, prevozi, 

avtošola Prah Sevnica Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica

nedelja, 21. 6.,
ob 10.00

Sevniško grajsko poletje 2020
Dan odprtih vrat na Gradu Sevnica

Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 29. 6., 
ob 7.00 
do 24. julij, ob 16.00

Počitnice z gospodom Fickom 2020 Sevnica, Prvomajska 15a Gospod Ficko, 040 453 625 

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako 

SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

K NAKUPU

LOKALNIH IZDELKOV
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Naročila oglasov:

grajske.novice@kstm.si

051 680 288www.mojaobcina.si/
sevnica

MESEČNI 
SEJEM

SEVNICA

6.6.2020
SOBOTA

pri HTC

SEVNICA

info: 

07/ 81 65 462

Sejem poteka v skladu z navodili NIJZ.

 
Prilagoditev je ena izmed lastnosti, ki nam pogosto 
pride prav v življenju. Razvijati umetnost na daljavo 
ni mačji kašelj. Ne za enega, ne za drugega. 

Mislim na obliko izražanja, s katero ne bi preveč 
obremenili staršev in bi upoštevali, da doma nimamo 
vseh likovnih pripomočkov. Kar imamo vsi na voljo, je 
brezplačna in tudi zdrava, je narava. Naša učiteljica, 
prijateljica. 
Da bi združila prijetno s koristnim, je vodja 
podružnice Andreja Janc povabila na izziv učence in 
starše z izvedbo »Koronkota«. Koronko je umetniška 
skulptura, ki navadno predstavlja živo bitje ali 
predmet. Gradnik naše skulpture je bil material, 
ki smo ga srečali na sprehodu; kamenčki, les. Tudi 
kakšen odpadek, ki ne spada v naravo (pločevinka, 
plastenka), smo uporabili. Učenci so se prepustili 
ustvarjalnosti in domišljiji.
In če boste med sprehodom srečali Koronkota, lahko 
dodate svoj gradnik (kamen, vejico …). Tako nam bo 
ostal večen spomin na »koronačas«.

Erika Anzelc Intihar, OŠSK Sevnica, Podružnica Studenec

Likovni izziv »koronko« 
na podružnici Studenec

Prav vsako leto se devetošolci sprašujejo, kako 
bo videti njihova valeta. Letošnji generaciji pa ni 
namenjeno, da bi se obremenjevali s tem.

Sem učenka devetega razreda, zdaj že vajena dela 
na daljavo. Ko so se zaprle šole, nas je večina mislila, 
da bomo doma samo dva tedna. Vendar zdaj pridno 
delamo od doma že kar dva meseca. Sprva sem 
dvomila, ali bo takšno delo dobro funkcioniralo, zdaj 
pa je postalo že rutina. Na začetku maja smo prek 
medijev izvedeli, da bomo devetošolci lahko šli v šolo. 
Ne vem, koliko otrok moje starosti se je razveselilo 
tega. Verjetno je vsem lažje delati doma, ko budilka 
ne zvoni ob šestih zjutraj. A kljub temu je treba 
šolo vzeti resno, saj si vsi želimo uspešno zaključiti 
osnovno šolo in brezskrbno oditi na počitnice.
Kljub temu se veselim ponovno videti svoje sošolce, 
čeprav bomo ena izmed generacij, ki na čuden način 
zapušča šolo.
 

Tina Kolman, 9.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Šolske potrebščine

Devetošolci 
in šola na daljavo 

Rotaract klub Sevnica in Študentski klub Sevnica 
vabita na tradicionalni BBQ & BEER Fest Sevnica 
2020, ki bo letos v svoji peti izvedbi zaradi trenutnih 
razmer in skladno z aktualnimi predpisi prilagojen in 
ne bo organiziran kot festivalski dogodek iz preteklih 
let, ampak kot dobrodelno in odgovorno after 
work druženje ob ameriških specialitetah z žara in 
odličnem kraft pivu, dveh osnovah naše vsakoletne 
ponudbe. V preteklem obdobju smo ponovno 
spoznali, kako pomembna je v kriznih časih vloga 
skupnosti. Organizatorji smo se zato odločili, da 
letos dobrodelno naravo dogodka nadgradimo še 
s podporo lokalnim ponudnikom, zato se na BBQ 
&BEER Fest ponovno vrača sevniška kraft pivovarna 
APE, ameriške specialitete pa bodo z vami delili 
Špena BBQ iz Krškega, sicer zmagovalci slovenskega 
BBQ tekmovanja in udeleženci svetovnega prvenstva 
v BBQ Jack Daniels leta 2018 v ZDA. 

Pridružite se nam torej v petek, 5. junija, na PLATZ, 
ko bodo okusna hrana, odlično pivo in prostor za 
odgovorno ter varno druženje na voljo ves dan, 
poskrbeli pa bomo tudi za možnost prevzema ''to 
go'', da si boste lahko svoj dan kulinarično popestrili 
tudi v službi ali kar doma. 
 

Vir: Rotaract klub Sevnica 

Dobrodelni & odgovorni 
BBQ & BEER Fest 
Sevnica 2020, 
After Work Edition
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FB: 

Mladi 
v Sevnici

Nagradni natečaj na 
FB-strani Mladi v Sevnici, 
prvi nagrajeni zapis 
#ostanidoma? 

V četrtek, 14. maja, smo gostili, tokrat spletno, 
motivatorja in avtorja knjige Odloči se zase, Matjaža 
Holca. Misli, pozitivne ali negativne, imajo veliko 
moč. Vsako jutro pa se lahko odločiš, na katero stran 
te bodo odnesle.  

V nasprotju s pesimistom optimist verjame, da so 
neprijetni dogodki v njegovem življenju samo začasni 
in da so vsi problemi (ali pa vsaj večina) rešljivi. Z 
drugimi besedami: vsakič znova, pa naj mu gre še 
tako slabo, je prepričan, da »še ni konec sveta«. Na 
večino dogodkov v življenju se odzove pozitivno; 
svoje odzive in razlage nadzira, s tem pa tudi svoje 
občutke in čustva. Obenem se še kako dobro zaveda 
tega, da lahko uspešno nadzira le sebe, ne pa tudi 
zunanjega sveta. Zaveda se, da se mora, če želi biti 
srečen in miren, naučiti pozitivno odzivati na vsak 
dogodek, pa naj je še tako neprijeten. Prav to je 
tudi vsa skrivnost pozitivnega razmišljanja. Takšno 
razmišljanje dosežemo s treningi. To je nekaj, kar 
moramo početi vsak dan, kar moramo početi ves čas 
in vedno znova. To je način življenja, in ne trenutni 
navdih. To ni nujno zanikanje vsega neprijetnega, 
nesprejemljivega in slabega na svetu, marveč le 
drugačno zaznavanje stvari. 

460 ogledov in 108 aktivno vključenih v predavanje 
je izraz dobre izbire predavatelja in tematike 
predavanja. 

Morda za konec le še misel: »Življenje je kot ogledalo; 
nasmehnite se mu in vrnil vam bo nasmeh.«

Ogled videa je mogoč na FB-strani Mladi v Sevnici. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Spletno predavanje 
Pozitiven pogled na svet z 
Matjažem Holcem

 
Da bi mladim ponudili različne programske 
vsebine kar od doma, smo povabili Nežko Koritnik, 
inštruktorico pilatesa, da nam na Facebooku Mladih 
v Sevnici prikaže nekaj vaj. Pilates je varna vadba, 
ki je primerna za vse. Od drugih vadb se razlikuje 
po tem, da nas nauči stabilizacije trupa in okrepi 
globoke mišice, zato je odlična podlaga za vse druge 
vadbe in športe. Pomemben element je dihanje, ki 
nudi podporo vsaki vaji. Skupni virtualni vadbi se je 
pridružilo 40 udeležencev. Vse, ki se virtualne vadbe 
niste mogli udeležiti, pa vabim, da si jo ogledate na 
You tubu.  

https://www.youtube.com/watch?v=NLND0abuLm
4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34kHyfQYBVCtHy
o8t1ZJTRc5tSBFfJnS6Bv_YO1wNj8ZMFCOWODVn3-
xQ

Pomemben dejavnik sreče in življenjske blaginje 
(občutka zadovoljstva) so stiki z drugimi ljudmi. Zato 
res upamo, da se bodo omejitve druženja kmalu 
zaključile in se bomo spet družili v živo. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Virtualni pilates 
z Nežko na FB-strani 
Mladi v Sevnici

 
Nak! Od karantene naprej je bil ta moto aktualen 
samo v večernih urah.
Prej #prespidoma bi dejal.

Medtem ko se je večina ljudi tresla od strahu, da ne 
bi oboleli zaradi koronavirusa, smo nekateri razmere 
sprejeli in živeli naprej, bolj bogato življenje. Nešteti 
pohodi v naravo, nabiranje čemaža, fotografiranje in 
uživanje v prebujanju narave, preprosti kulinarični 
izzivčki, simpatični dogodki in še kaj bi se našlo so bili 
motivacija za skrb za duševno in telesno zdravje. 
Mnogim je virus vlil strah v kosti, peščici pa okrepil 
sočutje do ljudi, predvsem starostnikov. Ko so 
se na drugi strani telefona oglasili prestrašeni in 
obupani starostniki, je bilo to jasno znamenje za 
akcijo. Namreč, njihovi klici na telefone nevladnih 
organizacij so naleteli na odzivnik in tu se je končalo, 
za nas, prostovoljce pa začelo.

Ljudem so pošle zaloge zdravil in hrane, zato sva s 
prostovoljko Janjo stopila v akcijo, vsak po svojih 
močeh. Klici so se vrstili in na drugi strani prestrašeni 
glasovi so dobivali pomladansko toplo barvo, saj so 
vedeli, da niso pozabljeni.

Prepričan sem, da se je marsikdo ustrašil, da ne bi 
koga okužil, a ostarelim je bilo v veselje videti stare 
nasmejane obraze ljudi, ki smo bili ne samo kot 
šoferji, temveč kot moralna in čustvena opora v 
težkih časih karantene.

Marsikdo naju je  objel kar sam od sebe iz veselja in 
hvaležnosti po obisku na kavici in klepetu.
»Marsikaj smo že doživeli, zdaj pa čakamo le še 
Matildo. Raje imam iskren objem danes in jutri 
odidem z nasmehom na obrazu, kot da živim naprej 
v žalosti in strahu,« so menili starejši.

To obdobje nas je zbližalo, odprlo marsikatero srce 
in povezalo v veliko družino. Še naprej z največjim 
veseljem odidem v gozd in si napolnim baterije, 
nabiram koprive in preostala zelišča in posušene 
odnesem v dar ljudem, ki so hvaležni in jim je mar.
Še naprej počnem dobro kot prej. Zdaj je lažje, ker je 
mogoče iti v drugo občino. Marsikdo gre v bolnišnico 
ali zdravstveni dom, v trgovino po hrano, s čimer se 
krepijo medosebni odnos. Človek človeku postaja 
angel.

Kristian Božičnik
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Mladina

LEPE
POČITNICE !

 
Pretekla dva meseca in še malo več smo že doma, 
torej je od razglasitve epidemije zaradi koronavirusa 
minilo že kar dobra dva meseca. Na začetku se ni 
nihče od mojih vrstnikov branil zaprtja šole, saj smo 
bili večinoma vsi veseli, da nam ne bo treba hoditi k 
pouku, zgodaj vstajati in podobno. 

Sama sem se veselila dela na daljavo, še posebno 
zato, ker sem človek, ki je organiziran, zagret za šolsko 
delo in se z vsemi izzivi v šoli z veseljem spopada. 
Res si ne bi mogla predstavljati, kako bi bilo, če med 
karanteno ne bi opravljali šolskega dela. 
Od začetka je po družbenih omrežjih in drugih 
medijih krožilo ogromno novic glede virusa, 
karantene in vsega povezanega s tem. Bilo je veliko 
različnih mnenj, veliko dilem, a mi nismo imeli besed 
pri sprejemanju ukrepov, kar se mi zdi pravilno. 
Upoštevati smo morali le to, da ostanemo doma in 
sledimo vsem postavljenim ukrepom. Jaz in tudi vsi 
moji vrstniki v karanteni najbolj pogrešamo svoje 
prijatelje, sošolce, tudi učitelje in vse svoje bližnje, 
ki jih mogoče nismo mogli videti zaradi zaprtih meja 
med občinami. A ne glede na to mislim, da smo lahko 
vsi hvaležni za vso tehnologijo, ki nam je dana: za 
vse telefone, družbena omrežja, na katerih se lahko 
pogovarjamo z videoklici, za vse računalnike, tablice ... 

Prav tako sem zelo hvaležna vsem učiteljem, ki se 
trudijo, da bi kljub trenutnim razmeram (ki se na 
srečo  izboljšujejo) učenci razumeli snov, da nimamo 
težav pri nalogah in snovi … Hvaležna sem jim tudi, 
ker nam razlagajo snov prek videoklicev, pisno … in 
ker se kljub delu na daljavo trudijo, kolikor le lahko, 
za nas. Ker pa obiskujem tudi glasbeno šolo, se 
zahvaljujem tudi vsem učiteljem tam, še posebno 
svoji učiteljici, saj se trudi, da bi razumeli glasbeno 
teorijo in bi se tudi jaz sama kljub pouku po skypu 
čim boljše naučila in zvadila skladbe. 
Doma mi ni nikoli dolgčas. Dopoldne si vzamem 
čas za šolsko delo, včasih moram popoldne še kaj 
dokončati, a ker imamo doma kmetijo in kar nekaj 
živali, je vedno pestro. Pa še pomlad je, kar pomeni 
čas sajenja, čas mladičkov in podobno. Ob večerih pa 
se včasih z veseljem slišim še s svojimi prijatelji, da 
se ˝podružimo˝ po telefonu in poklepetamo. Med 
karanteno je bilo na trenutke kar hudo, ko s sosedi 
nismo mogli igrati nogometa ali se družiti, a zdaj smo 
vsi veseli, da se situacija izboljšuje in se bomo končno 
lahko ponovno skupaj zabavali. 
Vesela sem, ker se, kot sem že napisala, vse spreminja 
na bolje. Želim si le, da bi kljub rahljanju ukrepov, 
odprtju vseh knjižnic, lokalov, knjigarn, trgovin z 
oblekami, šol, glasbenih šol, vrtcev in vsega še vedno 
upoštevali varnostno razdaljo, si razkuževali roke in 
nosili zaščitno masko. Torej, da še upoštevamo  vse 
sedanje ukrepe, ki so pomembni za to, da se situacija 
spet ne poslabša, pa kljub vsemu opravimo določene 
stvari, ki jih pretekla dva meseca nismo mogli. 
Vsem želim, da bi ostali zdravi in potrpežljivi, saj 
bomo le tako lahko prešli to obdobje. 

Emanuela Kleindienst, 8.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Drugačni časi, 
kot jih vidi osmošolka

 
Letos smo pri pouku slovenščine imeli tri domača 
branja. To pomeni, da smo prebrali dodeljeno knjigo 
in nato odgovarjali na vprašanja o njej. Dve knjigi 
smo prebrali že v šoli, ostala pa nam je še ena. Zaradi 
»korone« smo morali brati doma. Ker pa vsi učenci 
doma nimamo iste knjige, se je učiteljica domislila 
drugačne strategije. Odločila se je za bralne izzive. 

Določila nam je 9 izzivov, ki smo jih morali opraviti 
v 2 tednih. Nalogo nam je določila pred počitnicami, 
da smo lahko v miru brali. Izzivi so bili zabavni in 
zanimivi. Eden izmed njih je bil, da smo morali brati 
pod odejo. Kako smo izzive opravili, smo si na kratko 
zapisati v zvezke. Zraven smo morali narediti še 
selfije kot dokaz za opravljeno nalogo. Vse to smo 
poslikali in učiteljici poslali na njen elektronski naslov. 
To domače branje mi je bilo zanimivo in všeč, saj je 
bilo drugačno od drugih. 
 

Noel Ajnihar, 6. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Tretje domače branje 
kot bralni izziv

V torek, 5. maja, smo dopoldne s kolesom krenili 
proti vasi Svibno. Zjutraj je mami pripravila malico, 
oči pa je preveril, ali so vsa kolesa pripravljena za na 
pot. Do tam smo potrebovali le 40 minut. Pot nas je 
vodila skozi gozd Jatna, med potjo smo videli tudi 
vodni izvir in si tam natočili svežo vodo. Na Svibnem 
smo obiskali cerkev in odšli malicat na bližji hribček. 

Tam je bil zelo lep razgled. Videl se je tudi Kum. Ko 
smo pojedli, smo se odpeljali domov. Kolesarski izlet 
je bil zelo zanimiv. Upam, da bomo kmalu odšli še na 
kakšno popotovanje s kolesi, saj zelo rad kolesarim.
 

Matevž Orešnik, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Športni dan – kolesarjenje

 
Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost 
v Evropi. Ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko 
pomembnega dogodka in v Evropi se je končala 
druga svetovna vojna. 

Ob tej priložnosti smo se prvošolci na Podružnici 
Studenec srečali v videoučilnici s Špelino babico 
Reziko Mlakar s Studenca. Pripovedovala nam je 
o žalostnih dogodkih, ki jih je njej pripovedovala 
njena mama. Učenci so poslušali zgodbo o izgnanih 
domačinih v Nemčijo in prihodu nazaj na porušene 
domove ter zgodbe Iva Zormana Deklica iz Mihovega 
mlina. Gospa Rezika je učencem prek videoučilnice 
pripovedovala v treh skupinah. Na ta način smo 
zaznamovali spomin na konec druge svetovne vojne.  
 

Erika Anzelc Intihar, OŠ SK Sevnica, Podružnica Studenec

Dan zmage 9. maj - 
obeležitev na POŠ Studenec

 
Vzpostavljena stran si je zadala za cilj postati enotni 
informacijsko-komunikacijski kanal za mlade v občini 
Sevnica. Z objavami si prizadevamo obveščati o vseh 
za mlade znotraj občine pomembnih dogodkih, 
informacijah, delimo uporabne nasvete in vam 
odgovarjamo na vsa vprašanja, ki se vam postavljajo 
o lokalni mladinski dejavnosti, mladinskem delu, 
mladinskem centru, organizacijah na mladinskem 
področju in mladinski politiki. Vabljeni, da nas 
spremljate, všečkate, sledite in povabite prijatelje. 

Vabimo tudi vse, ki pripravljate dogodke in prireditve 
za mlade, da jih objavljate na naši skupni FB-strani.
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

FB-stran 
Mladi v Sevnici

ostanimo 
mladi
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V Rokometnem klubu Sevnica že načrtujemo 
naslednjo sezono. S pozitivnim pristopom in 
upanjem, da bo trenutna situacija kmalu zašla nazaj 
v ustaljene poti, iščemo nove ideje, kako naprej. 

Uspešno smo sklenili sezono 2019/2020. Uspehe 
članske ekipe smo že povzeli. Posebno pozornost pa 
si zaslužijo tudi mlajše selekcije. V letošnji sezoni so 
Rokometni klub Sevnica zastopali mladi rokometaši 
v petih selekcijah. Po več kot desetih letih so v klubu 
spet postale aktivne deklice. Nadvse ponosni pa smo 
na naše najmlajše, ki so tekmovali v mini rokometu. 
Mlajše deklice so se uvrstile v nadaljevanje 
tekmovanja od 7. do 12. mesta. Uspešno so v 
nadaljevanje tekmovanja vstopili tudi mlajši dečki B, 
saj so prvi del tekmovanja v svoji skupini zaključili na 
prvem mestu. Tudi nekoliko starejši, mlajši dečki A, so 
po uspešnem prvem delu nadaljevali tekmovanje v 
polfinalni skupini D. Starejši dečki B so v nadaljevanju 
tekmovanja odigrali dve tekmi, preden se je zaključila 
sezona. Starejši dečki A so po osvojenem drugem 
mestu v skupinskem delu tekmovanje nadaljevali v 
polfinalni skupini. V polfinale so se uvrstili tudi kadeti, 
ki so skupinski del tekmovanja zaključili brez poraza. 
Uspehi mladih rokometnih upov dajejo zagon za novo 
sezono. Trenerji se pripravljajo na nove treninge, ki jih 
že vsi nestrpno pričakujemo. Še bolj pa se veselimo 
tekem. Takrat bomo staršem lahko pokazali, da je 
strokovno delo z otroki kakovostno in da mladim 
v Rokometnem klubu Sevnica omogočamo, da 
kakovostno preživijo svoj prosti čas. 

Če si želite, da bi vaš otrok postal del te uspešne 
zgodbe, spoznal nove prijatelje in aktivno preživljal 
prosti čas, nam lahko pišete na rksevnica@gmail.com. 

RK Sevnica s pozitivnim 
pristopom in upanjem

 
Za sezono 2020–2021 

je poziv za vse športne objekte v 
občini Sevnica skupen, 
kot preteklo sezono. 

To pomeni, da zajema objekte: 

-   Športni dom Sevnica, 
-   Športna dvorana Sevnica,

-   telovadnice 
• OŠ Blanca, 
• OŠ Boštanj, 
• OŠ Krmelj, 
• OŠ Tržišče, 

• OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
• OŠ Milana Majcna Šentjanž. 

Prijavnico skupaj s cenikom 
dobite na spletnih straneh šol, 
KŠTM Sevnica in Občine Sevnica.

Prijave zbiramo na naslovu 
www.KŠTM Sevnica ali 

petra.biderman@kstm.si. 

Rok za oddajo prijav je 
do nedelje, 14. junija 2020.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Javni poziv 
k uporabi 

športnih objektov 
v občini Sevnica

 
Veseli nas, da se situacija v povezavi s covidom-19 
sprošča in tudi v zaprtih objektih lahko omogočimo 
vadbe športnikom. Zato smo v ponedeljek, 11. maja, 
odprli vrata športnega doma in Športne dvorane 
Sevnica.

Uporabniki in upravljavci se bodo sicer morali držati 
vseh navodil, priporočil, ki jih je izdal NIJZ, vendar 
se kljub temu zelo veselimo, da lahko omogočimo 
vadbe. Res, da jih lahko omogočimo le registriranim 
športnikom, vendar bodo kmalu sproščeni ukrepi 
tudi za vse preostale rekreativne skupine. 
Urnike spremljajte na spletni strani www.kstm.si.
 
Se kmalu vidimo!
 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Športni dom Sevnica

Športni objekti v Sevnici 
se odpirajo

Dodaten termin

ANGLEŠKI  TABOR JEZIKOVNI LISCA

PRIJAVE do zapolnitve mest

031 855 490 / Sara

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo

- športne igre, ustvarjalne delavnice

- večerne animacije (disco, pijama party ...)

CENA: 1
90 €

www.naucise.siNauci Se
Cena za 2 otroka: 3

20 €  *

Cena vklju
čuje CD s slik
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STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

INFO vsebina programa    

26. 7. do 31. 7. 2020
2. 8. do 7. 8. 2020

12. 7. do 17. 7. 2020
19. 7. do 24. 7. 2020

*2 otroka iz
 is

te družine 320 €, 2
 skupaj p

rija
vlje

na 350 €

ZASEDENO
ZASEDENO

PAINTBALL
ZA OTROKE

PAINTBALL ROJSTNI DAN   ( 10 otrok)

 2,5 h  155€  (all inclusive paket s pogostitvijo)

 

RAZBORju POD LISCO 
 

mini.kraljestvo@gmail.com

 
MINI KRALJESTVo

na
 

PRENOVLJEN  

POLIGON Z NOVIMI 

 OVIRAMI ZA IGRO!

MINI KRALJESTVO031-206-865 (Alen)

www.min ikra l jestvo .s i

od 7 let naprej

......................................................................................................................

DRUŽENJE S PRIJATELJI

 (vključena izposoja opreme za igro, pijača in slani prigrizki)

2 h;  15€/posameznika 

NOVO

SKRB,
SPREHOD IN
IGRA Z NAŠIMI
PONIJI

SKRB ZA 
ŽIVALI

*Dodatno zavarovanje: 

28.6.-3.7.
5.7.-10.7.
12.7.-17.7.
19.7.-24.7.
26.7.-31.7.

2.8.-7.8.
9.8.-14.8.
16.8.-21.8.
23.8.-28.8.

Cena: 180 €
Dva otroka iz iste družine: 320€

 Povabi prijatelja in oba prejmeta:  10€ popusta.
!NOVO! ADRENALINSKA PUSTOLOVŠČINA PAINTBALL: 10€/otroka (dodatek)

POLETNI TABOR 
 V NARAVI 

NA RAZBORJU POD LISCO

Termini 2020:
Prihod v nedeljo ob 18.00.  Zaključek v petek ob 14.00. 

PAINTBALL
ŠPORTNE 

IGRE

IGRE V GOZDU IN
RAZISKOVANJE
NARAVE

Š P O R T N O  K U L T U R N O  D R U Š T V O  M I N I  K R A L J E S T V O  O R G A N I Z I R A

031-206-865 (Alen)mini.kraljestvo@gmail.com minikraljestvo

WWW.MINIKRALJESTVO.SI
Vabimo te, da se nam pridružiš na nepozabnih  počitnicah  v naravi, polnih športnih

aktivnosti, petja, gozdnih iger, druženja z našimi živalcami in novimi prijatelji.

Za otroke od 6. do 14. leta starosti.

!NOVO! 

Vabimo vas, da nas spremljate tudi na naši spletni 
strani in Facebooku. Čakajo vas zanimive vsebine, 
med drugim tudi podroben bilten pretekle sezone. 
 

Vaš Rokometni klub Sevnica
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Na prvem mestu je zagotovitev zdravega okolja 

Strokovna ekipa je pripravila organizacijski načrt za 
zagotovitev zdravega okolja, ki je v trenutnih časih 
prednost zagotavljanja naših storitev. To pomeni, 
da bo na počitniškem programu istočasno potekalo 
več aktivnosti, z večjim številom strokovnjakov in 
na različnih postajah, kar bo omogočilo maksimalni 
izkoristek prostora in časa ter zmožnost ohranjanja 
najvišjih standardov ter zdravja.
Kdo je Gospod Ficko? 
Gospod Ficko je simbol radoživosti, zdrave nagajivosti 
in mnogoterih izkušenj, v prakso pa jo prenaša ekipa 
strokovno usposobljenih, predvsem pa izkušenih, 
strastnih in inovativnih sodelavcev s področja vzgoje 
in izobraževanja otrok ter mladostnikov. Med njimi 
najdemo učitelje plavanja, smučanja, tenisa, atletike, 
športne vzgoje, košarke, nogometa, tabornikov, 
učiteljev tujih jezikov, vzgojiteljev …
Komu je program namenjen? 
Program je namenjen vsem predšolskim in šolskim 
otrokom, mladini in osebami s posebnimi potrebami. 
Posamezne aktivnosti bodo prilagojene glede na 
predznanje ter raven posameznika z namenom, da 
se zagotovijo najvišji standardi in zdravo okolje.
Dnevni kampi od 7. do 16. ure z bogatim športno-
ustvarjalnim programom.
Poletni tabor na Lisci v štirih terminih. Plavalni 
tečaj, teniški tečaj, kuharski tečaj, nešteto športnih, 
družabnih in kreativnih iger. Program za predšolske 
in šolske otroke, mladino in osebe s posebnimi 
potrebami. Lokacija: Sevnica, Trebnje in Brežice
Kontakt in prijave: 040 453 625 ali info@gregor-ficko.si

Gregor Ficko

Prihaja poletje 2020 
z Gospodom Fickom

 
V DBV Ippon Sevnica smo 
se med epidemijo zaradi 
covida-19 prilagodili in 
čas izkoristili za pripravo 
novih ciljev. Vodstvo 
društva in trenerji smo 
izvajali tedenske sestanke 
z videokonferencami, na 
katerih smo sprejemali 

odločitve za razvoj in vizijo društva. Posamezni 
trenerji so stik s starši naših mladih »ippončkov« in 
starejšimi člani vzpostavili na družbenih omrežjih. Po 
elektronski pošti je tekmovalna selekcija prejemala 
navodila za izvajanje individualnih treningov in 
programov. Skladno s sproščanjem ukrepov vlade 
in navodilom NIJZ smo izvedli tudi treninge na 
prostem, s poudarkom na pridobivanju splošne 
moči in psiho-fizične zmogljivosti. Čas epidemije 
smo izkoristili trenerji in naši vrhunski športniki za 
e-izobraževanje. Slovenska antidopinška organizacija 
(SLOADO) je na podlagi Mednarodnih standardov za 
izobraževanje in novega Svetovnega protidopinškega 
kodeksa v slovenski šport začela uvajati spremembe 
na področju preventivnih protidopinških programov 
za registrirane športnike in trenerje organizacij. 
Z uporabo spletnega izobraževanja smo opravili 
izobraževanje in izpite in tako že pridobili certifikate 
ALPHA za športnike in COACH TRUE za trenerje, ki 
bodo v prihodnje obvezni. Ni le farsa, da stari rek 
pravi Vsaka stvar je za nekaj dobra. V Ipponu smo 
covid-19 izkoristili za dodano vrednost naše športne 
sredine.
 

Robert Grubenšek

Čas epidemije 
v DBV Ippon izkoristili 
za izobraževanje in krepitev 

 
Posredujemo nekaj dejstev, zakaj je pametno začeti 
igrati tenis.
 
1. Igra z glavo – tenis razvija fokus, čustveno kontrolo 
in uči reševati probleme.
2. Naravna socialna distanca – če si označiš žogice, s 
katerimi serviraš, potem vama s partnerjem ni treba 
igrati niti z enakimi žogami.
3. Razvoj osebnosti – otroci, ki igrajo tenis, dosegajo 
boljše rezultate v šoli (raziskava Tennis Serves).
4. Strokovnost – večina teniških trenerjev ni 
strokovnjakov samo na področju teniške igre, ampak 
tudi na področju, kako se otroci učijo, razvijajo in 
vedejo.
5. Tekmovalna dostopnost – potrebuješ samo enega 
soigralca, da lahko tekmuješ.
6. Stojiš na lastnih nogah – tenis te nauči prevzemanja 
odgovornosti na igrišču, v vseh kategorijah do 
profesionalne ravni moraš sam soditi pravično in 
šteti rezultat.

7. Vadiš lahko doma – potrebuješ le lopar in žogico, 
ne igrišča.
8. Reševanje težkih situacij – tenis ti pomaga pri 
reševanju težjih situacij, saj v igri ni vedno vse pod 
tvojim nadzorom.
9. Prideš v kondicijo – eden najbolj atletskih športov 
(moč, hitrost in prilagodljivost). Kljub temu lahko 
igraš na želeni intenziteti.
10. Aktivno je celotno telo – kombinacija specifičnih 
in splošnih motoričnih spretnosti, spodnjega in 
zgornjega dela telesa. Po medicinskih raziskavah 
je tenis eden najbolj uravnoteženih športov zaradi 
uravnavanja aerobno-anaerobnih zahtev. Tenis 
povečuje tudi kostno gostoto.
11. Tudi ekipni šport – tudi pri igranju dvojic je še 
vedno mogoče ohranjati povečano razdaljo.
12. Izražanje samega sebe – tenis lahko igraš, kakor 
želiš, si kreativen (najboljši profesionalni igralci imajo 
različne načine igranja).
13. Šport za vse življenje – lahko igraš v katerikoli 
starosti. Lahko ga igra tudi vsa družina skupaj, 
pomaga pri razvijanju družabnih spretnosti.

Gregor Ficko

Tenis je inteligentna, 
zdrava izbira!

www.kstm.si

DELAVNICA
9.30 - 12.30

Predstavitev projekta Ride&Bike in 

strategija razvoja turizma v Sevnici

Zakonski okviri in omejitve gibanja v naravi s kolesi ter 

umeščanje mreže turno kolesarske poti v Sloveniji

Trženje gorskega kolesarstva kot turističnega produkta in 

primera dobre prakse - Kranjska gora in Novo mesto

Potek umeščanja in izgradnje namenske kolesarske poti z Lisce

8.30 - 17.00

Predstavitev E-koles z možnostjo brezplačne testne vožnje

ELEKTRIČNA KOLESA

8.30 - 13.00
za otroke in odrasle

Prijave zbiramo do 3.5.2019 na /kolo-fest-2019.htmlwww.kstm.si

MTB TEČAJ

SEVNICA

VODENI 
MTB IZLET

14.00 - 17.00

Zbirno mesto: Lisca - Tončkov dom 

udeležba je brezplačna

Izvajalec: Kolesarsko društvo Sevnica
Organizator: KŠTM Sevnica

2020
2020

4. JULIJ 
Zbor: 

LOKA  pri Zidanem Mostu

Trasa: Loka - Breg - Šmarčna - Grad Sevnica
več: www.kstm.si

Dodaten termin

ANGLEŠKI  TABOR JEZIKOVNI LISCA

PRIJAVE do zapolnitve mest

031 855 490 / Sara

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo

- športne igre, ustvarjalne delavnice

- večerne animacije (disco, pijama party ...)

CENA: 1
90 €

www.naucise.siNauci Se
Cena za 2 otroka: 3

20 €  *

Cena vklju
čuje CD s slik
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STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

INFO vsebina programa    

26. 7. do 31. 7. 2020
2. 8. do 7. 8. 2020

12. 7. do 17. 7. 2020
19. 7. do 24. 7. 2020

*2 otroka iz
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te družine 320 €, 2
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na 350 €

ZASEDENO
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Iz preteklosti v sedanjost

Trta spomladi požene več poganjkov, kot je potrebno 
za njen obstoj in prehrano grozdja. Zato mora človek 
poseči v njen razvoj. Trta bi v nasprotnem primeru 
rastla nekontrolirano in se zarastla v goščavo. Ukrepi, 
s katerimi lahko neposredno usmerjamo razvoj in rast 
trte so: zimska rez, pletev, odstranjevanje grozdičev, 
prikrajševanje mladik, prirezovanje in speljevanje 
mladik med žice, odstranjevanje zalistnikov in 
vršičkanje. Ne smemo pozabiti tudi na gnojenje in 
obdelovanje tal.

PLETEV
Pletev je prvo pomembno opravilo po zimski rezi. 
Če je ne opravimo temeljito, se posledice izražajo 
kot gozd, grmičast trs, ki otežuje vzdrževanje vzgojne 
oblike in dobro zaščito. Tako grozdje je bolj podvrženo 
gnitju in tudi oploditev je slabša. Trto plejemo, takoj 
ko na poganjkih opazimo kabernike. Pletev moramo 
končati vsaj deset dni pred cvetenjem.
Pri pletvi bomo odstranili:
- vse jalovke na starem lesu, kolikor jih ne bomo 
uporabili kot nadomestni reznik ali za pomladitev 
trsa in kordonov ali krakov.
- nerodne mladike na šparonih, ki so zbrstele iz 
sobrstov.
- nerodne mladike na reznikih in čepih, razen tistih, ki 
jih bomo potrebovali pri rezi spomladi.
- vse drobne in slabo razvite mladike na deblu in 
kordonu, ki so zbrstele iz spečih očes, razen tistih, ki 
jih bomo pri naslednji rezi potrebovali za pomladitev 
trte.
- pri mlajših vinogradih pa tudi mladike, ki imajo 
grozd, če opazimo, da so trsi preobremenjeni.
 

ODSTRANJEVANJE GROZDIČEV
Pri preobilnem nastanku grozdja smo včasih prisiljeni 
odstraniti del grozdiča. Grozdiče odstranjujemo po 
oploditvi, ko začnejo jagode rasti in sicer:
- pri namiznih sortah, ki imajo velike grozde
- v vinogradu, ki ga nismo opleli
-n pri mladem trsju, če bi prebogat nastavek ogrozil 
rast mladik

PRIKRAJŠEVANJE MLADIK
Rodne mladike prikrajšujemo:
- če so mladike prebujne in bi zlasti pri etažnih vzgojnih 
oblikah spodnje mladike zasenčevale zgornje
- pri vzgojnih oblikah, kjer režemo le čepe, reznike in 
daljše reznike
- pri vzgoji mladega debla, kjer mladike uporabljamo 
za debelitev debla
- pri sredje visokih vzgojnih oblikah, kjer prikrajševanje 
rodnih mladik vpliva na bujnejšo rast drugih v rasti 
zaostalih poganjkov
- na rezervnih čepih ali reznikih na starem lesu.
Rodne mladike prikrajšujemo pred cvetenjem pri 
sortah, ki se po cvetenju rade osipajo, pri drugih pa 
po oploditvi. Mladikam porežemo vršičke med petim 
in sedmim listom nad zadnjim kabernikom. 

Zavedati se moramo, da prikrajševanje mladik 
zmanjšuje listno površino in poslabša prehrano, zato 
prikrajšujemo mladike tistih trsov pri katerih je to 
nujno.

POVEZOVANJE MLADJA IN SPRAVILO 
MLADIK MED ŽICE
V vinogradih povežemo mladike čimprej in ko 
že zrastejo, jih po potrebi in sproti privezujemo. 
Vsakemu listu moramo pustiti čimveč zraka in sonca. 
V vinogradih z žično oporo spravimo mladike med 
žice, da jih veter ne polomi. Za vezanje uporabljamo 
rafijo, slamo in tudi vrbovec ali beko, pa tudi plastična 
veziva.

ODSTRANJEVANJE ZALISTNIKOV
Zalistnike odstranjujemo:
- v vinogradih ob kolju
- pri nizkih vzgojnih oblikah
- pri sortah, ki poženejo veliko močnih zalistnikov
- pri sortah, ki delajo gost trs in močno senčijo grozdje
- v vinogradih z ozkimi medvrstnimi razdaljami.
Zalistnike odstranimo takoj, ko se pojavijo. Slabo 
rastoče zalistnike popolnoma oplejemo, močno 
rastoče pa piniciramo na en list, da ne poškodujemo 
zimskega očesa. Pri visokih vzgojnih oblikah in pri 
večjih medvrstnih razdaljah odstranjevanje ni tako 
pomembno kot pri nižjih vzgojnih oblikah in ozkih 
medvrstnih razdaljah. Zalistnike odstranjujemo 
navadno pri vsakem spravilu mladik med žico.

VRŠIČKANJE
Vršičkamo, ko preneha močna rast mladik (avgusta). 
Prezgodnje vršičkanje zakasni dozorevanje grozdja 
in vpliva na močnejšo rast zalistnikov ali celo na 
zvrstitev zimskih očes na nedozoreli mladiki. če 
na vršičkani mladiki poženejo močni zalistniki, jih 
piniciramo na dva lista. Na območjih, kjer je pogosta 
toča, z vršičkanjem počakamo do konca avgusta ali pa 
sploh ne vršičkamo. Mladike vršičkamo 20 do 30 cm 
nad normalno visokim kolom oziroma 30 do 50 cm 
nad najvišjim parom žic. Na višino vršičkanja vplivajo 
tudi vremenske razmere. V suhih letinah vršičkamo 
bolj v živo, v normalnih letinah pa bolj na dolgo. 
Vršičkanje je obvezno pri nižjih vzgojnih oblikah in 
ozkih medvrstnih razdaljah in pri bujnih sortah.

Vir: www.drustvo-vinogradnikov.si/
nasveti/vinogradniski-nasveti/

 Zelena dela v vinogradu

Koronček, koronček,
nevidni z rožički balonček

v začetku pomladi preplavil je svet.
Namesto semen
po poljih, vrtičkih

je v mesta, vasi, med ljudi
sejal smrti strah in trepet. 

Družabno življenje je v hipu zamrlo,
ustavljen ves javni promet.

 
Trgovine, podjetja, tovarne, vrtci in šole

bile so zaprte,
še župnik si v cerkvi je sam

moral mašo zapet.
Družine skupaj zbrane, radovedno, izbuljenih oči

so zrle v ekrane. 
Iz vseh se le virus korona blešči.

Veseli so novic,
če okrevalo vsaj nekaj je ljudi.

 
Se otroci še učijo po spletu,

mnogim ni jasno,
kako se končalo bo to

šolsko leto.
Epidemija se počasi umirja,

ukrepi previdno rahljajo,
življenje na stare poti

se znova usmerja.
In kdo ve,

če se ni koronček le malo potuhnil
in bo kar čez noč spet izbruhnil. 

 
Kot kužki pod maskami skriti

smemo v trgovine hoditi.
In če smo do zdaj le za pusta si nadeli masko na 

obraz,
bo najbrž ta rekvizit ostal

obvezen vsakdanji »narave ukaz«.
Najbrž se je to moralo zgoditi,

ker je pohlep z naravo neodgovorno, brezbrižno 
ravnal,

ona pa terja svoj davek nazaj.
 

Mnogi vsega presiti
ne morejo dojeti,

da nam je narava dana za preživetje,
in ne zato,

da bi jo človek čisto izropal
in po njej neusmiljeno svinjal.

Gotovo si je želela malo oddahniti, opomniti,
ljudi zbuditi,

da ima vse svoje meje,
zato naj vsakdo od nas

bi bolj obzirno z njo ravnal,
tako da bo tudi za zanamce

ta čudoviti svet
še dolgo čist in svež ostal.

 

Zdravka Brečko

Tihi sejalec 
strahu in gorja 

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.      Uredništvo
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Utrip življenja

Praženjak,
navdihnjen po Jurkovem 
(samo še bolj fit!)
  
Potrebujemo:

4 jajca
1,5 dcl polnomastnega mleka
5 zvrhanih žlic pirine moke
250 g skute
2 žlici sladke smetane
ščep soli
2 jabolki
sok polovice limone
med
Maslo za ponev

Ločimo beljake in rumenjake. Iz beljakov stepemo 
sneg. V drugi posodi zmešamo rumenjake, 
mleko, moko, skuto, sladko smetano in ščep soli. 
Dobro premešamo. Dodamo beljakov sneg in 
rahlo vmešamo. Na ognju segrejemo ponev in 
stopimo maslo. Na vročo ponev vlijemo testo 
in zapečemo najprej po eni strani, z lopatko 
obrnemo in spečemo še na drugi strani. Nato 
praženjak z lopatko natrgamo in po potrebi še 
malo popečemo.
Olupimo jabolka, jih naribamo in pokapamo s 
sokom polovice limone. Primešamo v še topel 
praženjak in po okusu posladkamo z medom. 
Dober tek. 

P. S. Najbolj tekne po vrnitvi z Lisce.

Annemarie Culetto

RECEPTI

Slana pita z vršički kopriv
 
Za testo:

100 g pirine moke
70 g polnozrnate pirine moke
80 g masla
1 jajce
ščep soli

Iz sestavin zgnetemo testo in ga razporedimo 
po namaščenem okroglem pekaču za pite. 
Postavimo v prej ogreto pečico in pečemo 10 
minut na 160 stopinj.

Nadev:
tri pesti vršičkov kopriv
250 g pasirane slane skute
100 g belega poltrdega sira
200 ml sladke smetane
4 jajca
sol
poper
mleti česen
sončnična semena

V loncu zavremo vodo in v njej hitro pokuhamo 
koprivne vršičke. Naj vrejo eno minuto. Odcedimo, 
ohladimo in drobno nasekljamo. V posodi 
razžvrkljamo jajca, dodamo sladko smetano, sol, 
poper, mleti česen po okusu, pasirano skuto in 
beli poltrdi sir, ki smo ga pred tem narezali na 
majhne koščke. Dobro premešamo. Na koncu 
dodamo sesekljane vršičke kopriv in jih rahlo 
vmešamo v maso. Polijemo po prej pečenem 
testu in posujemo s sončničnimi semeni. Po 
želji posujemo še z nekaj naribanega trdega sira. 
Potisnemo v pečico in pečemo na 180 stopinj še 
dobre pol ure oziroma dokler ni pita lepo zlato 
rumeno zapečena. S skledo solate z domačega 
vrta se prileže topla in hladna. 

Dober tek.
 

Annemarie Culetto

Pomladni recept
Sestavine:

100 g masla
3 jajca
90 g sladkorja
1 vanilijev sladkor
0,5 dcl domačega mleka
1 dcl bezgovega sirupa
220 g moke
pol pecilnega praška
2 – 3 bezgove cvetove (osmukane)
300 g domačih jagod                            

Postopek priprave: 

Maslo penasto umešamo, dodamo rumenjake, 
sladkor in vanilijev sladkor.
Primešamo moko s pecilnim praškom. Dodamo 
mleko, bezgov sirup, bezgove cvetove in na koncu 
primešamo sneg.
Testo vlijemo v poljuben pekač. Po vrhu položimo 
jagode.
Pečemo 35 minut v predhodno ogreti pečici na 
180 stopinj.

Ohlajenega poljubno okrasimo.
 

Ian Lev Planinšek, 6. razred, Osnovna šola Tržišče
Mentorica: Sabina Kralj Stanič

Misli globalno, kuhaj lokalno.
Spremna beseda predsednice TZOS Annemarie 
Culetto
V preteklih mesecih smo mnogi sprostitev našli 
tudi v kuhinji, v preizkušanju novih receptov in 
kreiranju svojih. Vedno vse tudi ne uspe, sem in 
tja pa iz težko predstavljivih kombinacij nastanejo 
jedi, ki se jih nikakor ni mogoče najesti. Nove 
kombinacije sem v kuhinji odkrivala tudi jaz in z 
veseljem jih delim z vami. Za konec le še namig: 
naj vas ne bo strah pomešati različnih okusov, 
ob tem pa le posezite po lokalnih pridelkih in 
kulinaričnih izdelkih. 

Pa dober tek!

 
Tudi pri nas je letos ne bo, pesmi svetemu Juriju, 
namreč. 
Čeprav se je že pred prepovedjo druženja zbrala 
skupina mož in fantov iz Šentjurja na Polju 
in sosednjega Brega, da bi pesem ponovili in 
pomodrovali, so se zedinili, da »pobom ne bo uspelo 
letos peti svetemu Juriju na čast«. So pa nam jo 
zapisali, kar je modra misel in predvsem spodbuda za 
vse, ki bi se jim pridružili ob Jurjevi pesmi. 

Farman moj vam 'č'mo zapeti, svet'ga Jurj'a razodeti, 
svet'ga Jur'ja razodeti, to so naše vse želje. 
Rimski cesar je dal povelje, vse kristjane poloviti, 
kar jih b'lo je v tem rimskem mestu, vse je pustil 
pomoriti. 
Gor pa dol so ga gonili, po tem mestu rimskemu, on 
za to ni prav nič porajtal, služil je še bolj Bogu. 
Železne škornje so razbelili, gor na noge nataknili, 
sveti Jurman naj trpi, svete vere ne zataji. 
En tiran se je približal in odsekal mu glavo, prav 
ponižno se je priklonil, dušo vzdignil je v nebo. 
To nam spričujejo učeniki, svete vere vsaki čas, to so 
bili mučeniki, ki se pri Bogu radujejo.
 
Iz društva vam kličemo hvala pobi in se vidimo ob 
letu osorej.
 

Vir: ŠKTD Breg

»Poubi, ne bo ratal letos 
svet'mu Jur'ju pet.'«

 
Grajsko postajališče za avtodome pod gradom v 
Sevnici je med trajanjem pandemije postalo začasno 
bivališče srčnemu finskemu paru Niini in Henriju ter 
njunemu psu Reinu. Zapiranje meja jima je prekrižalo 
načrte, zato sta popotovanje okoli sveta za nekaj 
časa ustavila, mi pa smo veseli, da sta se udomačila 

ravno pod našim gradom. Že dolgo ju je zanimalo, kaj 
se skriva za grajskimi zidovi. Ob ponovnem odprtju 
gradu smo ju lahko povabili na ogled gradu in jima 
pokazali, kako se godi pri »njunih sosedih«. Bila sta 
navdušena nad številnimi detajli grajskih prostorov 
in prijaznostjo naših vodnikov. V knjigo pohval sta 
zapisala, da sta pri nas uživala in da vsem želita vse 
dobro. Njuno navdihujočo zgodbo, popotovanje in 
utrinke iz Sevnice lahko spremljate na njunem IG-
profilu True Travel Stories. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Foto: Florjan Jazbec

Niina, Henri in Reino – 
prvi grajski sosedi
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Oglasi

V teh dneh, ko je skrb za naše zdravje na prvem mestu, 
se bolj zavedamo tudi pomena naravnih virov za naše 
življenje. V Sloveniji imamo privilegij, da lahko uživamo 
kakovostno  pitno vodo iz pipe. K temu, da bodo naše 
vode ostale čiste, bo moral prispevati vsak izmed nas.
Projekt VARUJ VODO je prispevek v tej smeri, saj 
poudarja pomen varovanja vodnih in drugih naravnih 
virov. V sklopu projekta, ki je sofinanciran iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira 
v podeželje, deluje svetovalna pisarna, kjer lahko občani 
prejmejo celovite informacije glede čiščenja odpadnih 
voda. Če bo vsako gospodinjstvo poskrbelo, da se bodo 
odpadne vode ustrezno prečistile, bo to velik prispevek 
za naše vode in za naše okolje in posledično tudi za naše 
zdravje.

V projektu »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za 
ohranjanje vodnih virov«, je vodilni partner Občina Krško, 
sodelujejo pa tudi posavska komunalna podjetja Kostak, 
Komunala Brežice in Komunala Sevnica ter Zavod Svibna. 
Aktivnosti v sklopu projekta so namenjene ohranjanju 
kakovosti pitne vode, predvsem na vodovarstvenih 
območjih, in učinkovitemu obratovanju malih komunalnih 
čistilnih naprav z namenom izboljševanja učinka čiščenja, 
varovanja virov pitne vode, tal in drugih naravnih virov.

Za Slovenijo je značilen visok delež razpršene poselitve, ki 
se pojavlja zlasti v gričevnatih in hribovitih delih države. 
V teh naseljih ni predvidena gradnja javne kanalizacije, 
kar pa ne pomeni, da ni treba urediti zbiranja in čiščenja 
odpadnih voda. Za to morajo poskrbeti lastniki objektov 
sami s postavitvijo malih komunalnih čistilnih naprav. Na 
vprašanja, katera čistilna naprava je najbolj primerna za 
vaše gospodinjstvo, kako poskrbeti za učinkovito čiščenje 
odpadnih voda, kaj ne sodi v vaše odtoke ter druga 
vprašanja v zvezi s tem področjem, vam bomo odgovorili 
v svetovalni pisarni. Delovala bo vse do konca leta 2023.

SVETOVALNA PISARNA VARUJ VODO
Zaradi trenutnih razmer ni možno individualno 

svetovanje v pisarni ali terenski ogled. 
Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov 

ales.levicar@kostak.si ali pa pokličite na
041 364 203.

Več informacij na www.varujvodo.si. 

V sklopu projekta sta bili zgrajeni dve pilotni mali 
komunalni čistilni napravi, ki omogočata  sonaravno 
in trajnostno čiščenje komunalne odpadne vode. Ena 
je infiltracijska mala komunalna čistilna naprava, druga 
pa kombinirana rastlinska čistilna naprava. Obe sta mali 
komunalni čistilni napravi s kapaciteto do 50 PE in obe sta 
locirani v Občini Krško.

Izdelan je bil tudi hidrogeološki model vodonosnika 
Krškega polja.

Hidrogeološki model vodonosnika je poenostavljen fizični 
model, ki omogoča prikaz: 
1) najpomembnejših naravnih fizikalnih procesov v 
vodonosniku in odnosa med površinskimi in podzemnimi 
vodami,
2) vpliva antropogenih dejavnosti na količinsko in 
kakovostno stanje vodnih virov (vpliv črpanja vode na 
površinske in podzemne vode, širjenje onesnaženja), 
3) prevladujočih tveganj za onesnaženje vode (greznice in 
kmetijstvo),
4) pomena poznavanja naravnih danosti za ustrezno 
izvajanje zaščite vodnih virov pred onesnaženjem.

Onesnaževala so snovi, ki poslabšajo kakovost podzemne 
vode. Na območju mest so pogosta onesnaženja s 
komunalnimi in industrijskimi odplakami, detergenti in 
hormoni ter zaradi prometa, na podeželju pa z umetnimi 
gnojili, nitrati in pesticidi ter zaradi divjih odlagališč 
odpadkov.
Veliko razpršenega točkovnega onesnaženja podzemne 
vode povzročijo neprečiščene odplake iz gospodinjstev. 
Kjer kanalizacija ni zgrajena, se odpadna voda odvaja v 
pretočne ali nepretočne greznice, v zadnjem času pa so 
vse pogosteje uporabljene tudi male čistilne naprave. 
Pretočna greznica je podzemni zbiralnik odpadnih vod, v 
katerem se odpadna voda le delno (fizikalno) očisti med 

tokom skozi nekaj prekatov. Trdnejši delci se usedajo na 
dno, kemično in biološko neprečiščena voda pa se prosto 
izliva v tla ali ponikalnico. Zaradi neustreznega delovanja 
greznic pride predvsem do mikrobiološkega onesnaženja 
podzemne vode.

Slika: Model vodonosnik                                              

Za prikaz kamninske sestave v Posavju so bili postavljeni 
trije geološki stolpci. Geološka zgodovina posavskega 
območja je, tako kot velja za skoraj vso Slovenijo, precej 
zapletena. Povezana je z menjavanjem različnih geoloških 
okolij in s tektonskimi procesi. Geološka zgradba 
raziskanega ozemlja temelji na regionalnem razvoju, ki 
ga pretežno določa tektonika litosferskih plošč. Njihova 
dinamika skozi geološki čas pogojuje t. i. paleogeografski 
razvoj ozemlja in med drugim tudi nastanek in medsebojni 
odnos različnih sedimentov in kamnin.
Kamnine so tisto, kar sestavlja Zemljino skorjo. Sestavljajo 
in gradijo gore in dna oceanov. Prisotne so povsod na 
Zemlji, ampak pogosto pod prstjo. Na njih živimo in nam 
nevede sooblikujejo življenje.
Geološki stolpec prikazuje kamninsko zgradbo nekega 
območja. Kamnine so 
v steber postavljene od 
najstarejših spodaj do 
najmlajših na vrhu. Tako 
postavljeni geološki stolpci 
v Posavju so namenjeni  
izobraževanju lokalnega 
prebivalstva (učencem, 
dijakom, splošni javnosti), 
lahko pa so tudi turistične 
točke za informiranje 
obiskovalcev regije glede 
kamninske sestave in 
geoloških obdobij na 
informativnem panoju, ki 
je značilno za posamezno 
območje.                                           Slika: Geološki stolpec v Sevnici                                

V Sloveniji pitno vodo večinoma dobimo iz podzemne 
vode. Vodno telo Krška kotlina zagotavlja pitno vodo 
za Občino Krško in Brežice ter se nahaja na območju 
aluvialnega prodnega zasipa reke Save med Krškim in 
državno mejo pri Bregani. Občina Sevnica se nahaja na 
območju vodnega telesa Posavsko hribovje do osrednje 
Sotle. Vodno telo je razširjeno na območju reke Save med 
Dolskim pri Ljubljani in Krškim, na osrednjem vzhodnem 
delu Slovenije.

Primeri vodnih virov medzrnskega in prodnatega 
vodonosnika
• Krško – Vodnjak Brege 
• Sevnica – Vodnjaško črpališče pri Stillesu
• Brežice – Vodnjak Brezina in vrtini VT-1 in VT-2 Glogov Brod

Primeri vodnih virov razpoklinskega in dolomitnega 
vodonosnika
• Krško – Vrtine Rore 6 in Rore 7
• Sevnica – Vrtini Still-1 in Still-2 pri Stillesu
• Brežice – Vrtina Prilipe 

V sklopu projekta so bile postavljene informativne table 
na vodovarstvenih območjih. 
Vodovarstvena območja (VVO) so območja vodnih teles in 
njihovega napajalnega območja, na katerih z omejitvami 
in prepovedmi določimo poseben varstveni režim z 
namenom zaščite pitne vode. Za varstvena območja velja 
načelo, da se ukrepi zaostrujejo s približevanjem zajetju. 

Varna oskrba s pitno vodo temelji na varovanju 
vodnih virov z vodovarstvenimi območji, na katerih je 
prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost ali poseg 
v prostor, ki bi ogrožal kakovost ali količino vodnega vira. 
V neposredni bližini vodnih virov so omejitve zelo stroge, 
prepovedano je odlagati odpadke, polivati gnojevko, 
intenzivno kmetovati, uporabljati nevarne snovi ter graditi 
in izvajati industrijsko dejavnost.

Slika: Informativna tabla o VVO v Sevnici

V času trajanja projekta sta bila pripravljena dva 
fotografska natečaja ter trije informativni filmi. Izmed 
filmov prvi prikazuje pomen čiščenja komunalne odpadne 
vode, drugi prikazuje potek svetovanja v brezplačni 
svetovalni pisarni za male komunalne čistilne naprave, 
tretji film pa povzema vse aktivnosti, izvedene v sklopu 
projekta.

   
   

Pripravljeni sta bili dve zloženki. Zloženka z naslovom 
Male komunalne čistilne naprave za gospodinjstva 
podaja osnovne informacije glede malih komunalnih 
čistilnih naprav. Druga zloženka z naslovom Kmetovanje 
na vodovarstvenih območjih pa prikazuje vodovarstvena 
območja v Posavju in omejitve pri kmetovanju na 
vodovarstvenih območjih.     

Slika: Zloženka 1 in 2

V sodelovanju s skupno svetovalno pisarno so bile 
izvedene številne aktivnosti ozaveščanja prebivalcev, kot 
so objave v medijih in na spletnih straneh partnerjev 
projekta, tiskano izobraževalno gradivo ter sodelovanje 
pri različnih strokovnih predstavitvenih delavnicah.

Pripravila: Urška Jamšek (Komunala d.o.o. Sevnica)

Za vsebino je odgovoren partner projekta VARUJ VODO, 
Komunala d.o.o. Sevnica, organ upravljanja, določen za izvajanje 

programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020, 
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt VARUJ VODO – 
Varujmo vode, 
varujmo zdravje
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LAJF JE BL  
ZABAVN
IZVEN  
OKVIRJA!

“

“RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO  
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.6.2020 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

TROYES: mesto v Franciji, NACHTIGAL: nemški raziskovalec Afrike, MAKARENKO: ruski pisatelj
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Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
KEIRA KNIGHTLEY.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Mia Horjak, Metni vrh 20, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Dušan Korene, N.H.M. 20, 8290 Sevnica 
3. nagrada: Magdalena Šušterič, N.H.M. 27, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Korona 

Se gripa in korona zjutraj na kavi pogovarjata, 
pa vpraša gripa: »Povej mi, kako ti je uspel tak 
masovni bum?«
Pa odgovori korona: »Marketing, draga, 
marketing!«

Prijatelj 

Bolje najti prijatelja na facebooku kot na ženi.

Loto listek     
 
Kakšna je razlika med moškim, ki je kupil loto 
listek, in moškim, ki se prepira s svojo ženo? 
Moški z loto listkom ima resnično možnost, da 
zmaga.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kje stoji in kako se imenuje spomenik na sliki?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Naredite tako, 
kot v svojem srcu čutite, 

da je prav – 
tako ali tako vas bodo kritizirali. 

Obsojali vas bodo, 
če boste to storili, ali pa ne.«

                Eleanor Roosevelt

Nagrade za mesec junij
1. nagrada: majčka visit Sevnica, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
         Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
2. nagrada: majčka visit Sevnica, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
         Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
         Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

 V gozdu majhna so drevesa,
 večja niso, kot je resa.
 In na njih je sladek sad,
 zoblje rad ga star in mlad. 

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 zvonček 

 Izžrebanka:
 Zala Ganc, Žurkov dol 7b, 8290 Sevnica 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Hiška s slamnato streho se nahaja v Vranju,
 imenuje se Micina hiša. 
Izžrebanec:
 Župevc Franc, Podvrh 15, 8292 Zabukovje 
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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.

Glasilo KŠTM Sevnica, marec 2020, letnik XVIII, številka 153, www.kstm.si

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288



delovni čas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

www.visit-sevnica.com
dozivljaj@kstm.si

 
Podarite 
sebi in svojim dragim 
majico Visit Sevnica.

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Dočakali smo poletje!

z njim sonce in lahka oblačila 

Na zalogi imamo 
MOŠKE, ŽENSKE in OTROŠKE majice, 
v črni ali beli barvi. 
Nakuplahkoopraviteznaročilom
nae-mail .dozivljaj@kstm.si
Naročenovamlahkopošljemopopošti
aliprevzametevDoživljaju,turističniagencijiPosavje.
MajicesonaprodajtudinaGraduSevnica,
vodpiralnemčasugradu. 8,30€

50
LET

www.cvetlice-vct.si

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

Rožice pobožajo dušo. 
V teh dneh potrebujemo lepe stvari.

Zato smo tu za vas. 

Vabljeni

AKCIJA  -  BRŠLANJKA 
(roza, lila, bela) po 0,90 eur
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izolacije

strešna okna

Kralj med strehami

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.


