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Intervju
Nevenka Flajs, predsednica Društva Svoboda Krmelj
obuja spomine na čas, ko je še deloval rudnik rjavega
premoga v Krmelju z dogodkom ob dnevu rudarjev
vsako leto 3. julija.
Kakšno je zanimanje mladih Krmeljčanov za
sodelovanje in vključevanje v društvo?
Interes mladih v Krmelju se je v vseh letih kazal v res
odličnih rezultatih, vidnih krepko onstran preko meja
naše občine, v zadnjih letih je morda nekoliko zamrl,
vendar se spet vračajo. To nas neizmerno veseli.
Kako pa bo potekalo ponovno vključevanje mladih v
društvo, še nismo povsem dorekli ...
Kaj menite, kakšna je prihodnost društva?

Društvo Svoboda Krmelj, ki je do februarja
2018 delovalo pod imenom Delavsko, kulturno,
športno in turistično društvo Svoboda Krmelj,
je lani praznovalo 40 let delovanja. Dejanski
začetki društva pa segajo v čas pred drugo
svetovno vojno, v leto 1936, ko se je imenovalo
Vzajemnost. Krmeljsko društvo torej letos
praznuje 85 let delovanja.
Društvu Svoboda Krmelj je ob slovenskem
kulturnem prazniku za dolgoletno predanost in
ohranjanje ljubiteljske kulture v občini Sevnica
Zveza kulturnih društev Sevnica podelila zlato
Prešernovo plaketo.

Kulturni dom, kot ga poznamo, so začeli graditi
na pobudo Maksa Kovača leta 1947 kot sindikalni
dom, ki ga je leta 1953 prevzelo Kulturno-prosvetno
društvo Svoboda Krmelj. Kulturni dom je ves čas
služil svojemu namenu. V njem se je zvrstilo veliko
različnih dogodkov, ne le kulturnih. Služil je kot kino,
učenci krmeljske šole so do gradnje šole imeli v njem
ure telovadbe, tudi knjižnica je v njem našla svoj
prostor. Posledica te množične uporabe je vidna na
izrabljenih oknih, zavesah, zastareli tehniki ... Sedanji
upravitelj doma se vsekakor trudi po svojih močeh,
vendar se bojim, da potrebuje dom konkretno
prenovo. Naš kulturni dom spada med največje v
občini in prepričana sem, da bi ga bilo ob temeljiti
obnovi mogoče še bolje uporabiti.

Pod imenom Delavsko kulturno in športno društvo
Svoboda Krmelj ste delovali do leta 2018. Dobri Društvo organizira kar nekaj odmevnih dogodkov v
dve leti pa se imenujete Društvo Svoboda Krmelj. kraju, ki so že tradicionalni. Kateri so to?
Katere sekcije so v društvu delovale na začetku in
V Krmelju se je v preteklosti zvrstilo kar precej
katere še zdaj?
odmevnih dogodkov, ki so jih organizirali prav
V društvu je delovalo kar konkretno število sekcij, člani Društva Svoboda Krmelj, seveda v tesnem
poleg kulturnih moram omeniti tudi športno sodelovanju s krajevno skupnostjo, drugimi društvi
sekcijo, ki je združevala rokomet, tenis, badminton, v kraju in osnovno šolo. Več let je bila organizirana
mali nogomet, šah in košarko. Športna sekcija je orientacijska vožnja oldtimerjev, razvila se je glasbena
na začetku leta 2019 stopila na samostojno pot in skupina Liquf, mladinska sekcija je organizirala
deluje z imenom Športno društvo Krmelj. Šport ima v odmevni tridnevni glasbeni festival Knap'n fest.
Krmelju bogato zgodovino. Prvo teniško igrišče je bilo Društvo se povezuje tudi z več znanimi osebnostmi,
zgrajeno že leta 1928, aktivno so delovali tudi sokoli. med drugim Mikijem Mustrom, ki mu je OŠ Krmelj
Moram omeniti, da se je društvo po odcepu športne namenila spominsko sobo v stari šoli, slikarjema
Milanom Rijavcem in Leopoldom Hočevarjem
sekcije preimenovalo v Društvo Svoboda Krmelj.
V društvu od leta 2007 deluje turistična sekcija, ki Hočijem ter drugimi. Razstava Leopolda Hočevarja je
je postavila informacijske table na pomembnejših bila v organizaciji likovne sekcije na ogled lani.
točkah KS Krmelj, organizira pa tudi različne turistične
dogodke, od pohodov do kmečke tržnice, v zadnjih Katere sekcije so v društvu aktivne v zadnjem
letih pa se ponovno obuja dan rudarjev.
obdobju, kdo jih vodi in katere projekte in dogodke
Sekcije, ki so in nekatere še vedno delujejo na pripravljalo?
kulturnem področju, so: likovna, literarna sekcija
Žarek, foto in video, moška vokalna skupina Lira, Aktivno deluje likovna sekcija, ki jo vodi Ana
gledališka sekcija Ceglis, ženska pevska skupina Hočevar, lanska dobitnica Prešernovega priznanja
Lokvanj, najmlajša sekcija ročna dela Sončnice se nam za dolgoletno delo. Pod njenim vodstvom vsako
je pridružila leta 2019 in mladinska sekcija. Zadnja leto junija poteka Likovna kolonija Krmelj, na katero
je v preteklosti poskrbela za kar nekaj odmevnih prihajajo ljubiteljski slikarji iz vse Slovenije. Razstava
dogodkov, po nekaj letih »počitka« se spet vračajo.
nastalih del pa vsako leto poteka v času praznika KS
Krmelj. Vsako leto organizira tudi razstavo vabljenih
Kdo vse so bili v teh letih predsedniki?
umetnikov in prireditev ob kulturnem prazniku
skupaj s fotosekcijo, ki jo vodim jaz. Fotosekcija je v
V vseh letih delovanja se je zvrstilo kar nekaj preteklih letih poskrbela za nekaj razstav o zgodovini
predsednikov. Med drugim Jože Knez, Roman Starič, Krmelja, ki sem jih v letu 2019 združila v knjigo z
Rado Kostrevc, Izidor Močnik in žal pokojni Alojz Pirc, naslovom Krmelj nekoč do danes. Literarno sekcijo
Dušan Močnik in Berta Logar.
je več let zelo uspešno vodila Berta Logar, po njeni
smrti pa jo je prevzela Saša Llapushi. Naša najmlajša
Društvo je v vseh letih sodelovalo tudi pri sekcija ročna dela Sončnice pa je nastala leta 2019,
upravljanju in uporabljanju kulturnega doma v vodja Metoda Bec organizira delavnice ročnih del,
Krmelju ter spodbujalo, da so se v domu dogajali katerih nastala dela so bila že predstavljena na dveh
različni dogodki.
razstavah v Krmelju. Turistična sekcija v zadnjih letih
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Društvo smo predvsem ljudje. Več nas bo, več
bomo lahko naredili. Vendar ni dovolj samo aktivno
delo članov. Ko je naše delo vidno in dosega želene
rezultate, ima vse skupaj smisel. Ne trudimo se zase,
ampak za skupnost, naš kraj, zanamce. Trenutna
situacija zaradi epidemije sicer ni naklonjena
nikomur, se pa bojim, da bo kulturno življenje
potisnila še bolj na rob. Bistvo vsega našega dela je
povezovanje ljudi, fizičnega druženja ... Mi pa smo
z digitalnimi mediji, s katerimi »rešujemo« socialne
stike, čedalje bolj potisnjeni med štiri stene lastnega
doma. Težko si predstavljam delovanje kulturnega
društva na različnih kanalih na spletu. Kultura smo
ljudje. Bistvo vsega našega dela je ravno v tem, kar
nam je zdaj skorajda prepovedano.
Smo pa v zadnjih letih vzpostavili globoke vezi z več
drugimi društvi, ne samo v Posavju, ampak tudi v
Zasavju, predvsem s Trbovljami. Povezovanje društev
nam omogoča spoznavanje dela drugih in tudi
odpira možnosti izmenjave novih idej, razstavljavcev,
nastopajočih ...
Se že pripravljate na čas po epidemiji?
Epidemija in ukrepi nas niso ustavili, prilagodili
smo jim dejavnosti, kolikor je bilo mogoče. Ko bo
končno prišel čas, da zaživimo brez strahu, bomo
poskušali ponovno vzpostaviti utečeno vez s krajani
in spodbuditi mlade, ne samo k vključitvi v društvo,
ampak tudi vzbuditi interes za ogled in obisk
organiziranih dogodkov. Lepa spodbuda sta bili želja
in ustanovitev nove sekcije ročnih del, kar kaže na
zanimanje in voljo po ustvarjanju. Kljub vsemu sem
prepričana, da bo obdobje po epidemiji v krajanih
spodbudilo željo po obiskih različnih dogodkov in
dejavnosti ter vključevanje v različne aktivnosti v
Društvu Svoboda Krmelj in tudi širše.
Z Nevenko Flajs, predsednico Društva Svoboda Krmelj,
se je pogovarjala Katja Pibernik.

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

Ko lo fo n

Počasi prihajamo v pomlad. Čas, ki označuje
skoraj enoletno obdobje življenja, ki je bilo
zaznamovano popolnoma drugače, kot smo
pričakovali. Končno se lahko veselimo odpiranja
šol, kulturnih in športnih ustanov, počasi tudi
širšega družabnega življenja.
Naučili smo se še bolj ceniti sebe in izkušnje
izkoristiti v dobro sebe in skupnosti. Pohvala
vsem, ki ste bili izpostavljeni in obremenjeni
s številnimi pritiski in ste s svojim delom
pripomogli, da gremo iz tega kot zmagovalci.
Ob prebiranju prispevkov v nadaljevanju boste
ugotovili, da je prisotnega veliko optimizma ob
ustvarjanju in izvedbi projektov, ki smo si jih
različni nosilci začrtali za realizacijo.
Vsakdo izmed nas je pomemben člen družbe.

Ne prezrite
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S podporo, razumevanjem, pomočjo in
optimizmom lahko ostajamo zmagovalci. V
mesecu pomladi pa imamo še en razlog za
veselje, saj je veliko dni namenjenih praznovanju
žensk. S svojo lepoto nas marec nagovarja tudi
k oživljanju lutk, gledališč, poezije, pesnjenju in
pripovedništvu. Tako rekoč bomo praznovanje
kulture še nekoliko podaljšali, hkrati pa se
spomnili vrednosti in pomena gozdov ter se
prebujali in zajemali energijo iz zemlje in sonca.
Ernest Hemingway je zapisal: »Ko pride pomlad,
je edini problem, kje biti najsrečnejši.«
Na koncu pa še moja misel: »Lahko porežeš
vse cvetove ali veje, a s tem rasti ne moreš
preprečiti.«
Mojca Pernovšek

i n te r v j u
i z g ra j s ke s k r i n j e
o b č i n s ke st ra n i
po občini
T ZO S , t u r i ze m
ku l t u ra
ko l e d a r p r i re d i te v
mladina
šport
i z p re te k l o st i v s e d a n j o st
utrip življenja

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,
Tanja Urek, 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 aprila 2021, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 3. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

OCENJEVANJE
SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI
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Občinske strani
Projekt rekonstrukcije državne ceste je soodvisen
od vseh predhodnih faz, med katerimi zdaj
poteka premestitev kapelice Lurške Matere
Božje, kar je pogoj za umestitev bodočega novega
rekonstruiranega križišča. Izvedba del poteka na
podlagi projektne dokumentacije, predhodnih
uskladitev zemljišč in podpisane izvajalske pogodbe.
Soglasje k projektni dokumentaciji je podala celjska
enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki ves
čas spremlja izvajanje del. V vsa usklajevanja in potek
izvedbe je vključena tudi Župnija Šentjanž. Vrednost
projekta znaša okrog 78.000 evrov.

Praznik
Krajevne skupnosti
Boštanj

Kulturni praznik je hkrati tudi praznik Krajevne
skupnosti Boštanj. Vsako leto v Boštanju pripravijo
tradicionalni dogodek s kulturnim programom in
podelitvijo priznanj, kar pa letos zaradi epidemiološke
situacije ni bilo mogoče. Predsednik Sveta Krajevne
skupnosti Boštanj Jože Udovč je zato v sodelovanju
z Občino Sevnica pripravil videoposlanico, ki je Prestavitev kapele bo omogočila, da se z vso
objavljena na Facebooku in spletni strani ter YouTubu skrbnostjo ohrani zgodovinska dediščina za
Občine Sevnica.
prihodnje rodove, hkrati pa se s posodobljeno
povezavo zagotovi razvojni napredek ter omogoči
prostorsko načrtovanje za potrebe osnovne šole in
vrtca v neposredni bližini.

Ob slovenskem
kulturnem prazniku
V sklopu spletnega praznovanja slovenskega
kulturnega praznika v občini Sevnica, ki je bilo
predvajano prav na dan praznika 8. februarja, so bili
v osrednjem delu predstavljeni letošnji prejemniki
Prešernovih plaket in priznanj Zveze kulturnih
društev Sevnica.

Himno je zapel Jure Klenovšek.

Za dolgoletno predanost in ohranjanje ljubiteljske
kulture v sevniški občini Zveza kulturnih društev
Sevnica zlato Prešernovo plaketo letos podeljuje
Društvu Svoboda Krmelj. Za predano osebno
zavzetost ter za velike zasluge na področju kulture
in razvoja godbeništva bronasto Prešernovo plaketo
Zveze kulturnih društev Sevnica prejme Janez Šerjak.
Za osebno zavzetost in predanost na področju
kulturnega udejstvovanja Zveza kulturnih društev
Sevnica podeljuje Prešernovo priznanje Mariji Kolarič
Kink. Za velik prispevek na področju zborovskega
petja Zveza kulturnih društev Sevnica podeljuje
Prešernovo priznanje Petri Stopar. Za dolgoletno
predanost na področju gledališke umetnosti v občini
Sevnica Zveza kulturnih društev Sevnica podeljuje
Prešernovo priznanje Emilu Stoparju. Zveza kulturnih
društev Sevnica za pomemben prispevek na
področju likovne umetnosti Likovni sekciji Art Lipa
podeljuje Prešernovo priznanje. Za osebno zavzetost
in predanost ljubiteljski kulturi v občini Sevnica Zveza
kulturnih društev Sevnica podeljuje Prešernovo
priznanje Boštjanu Zemljaku.

Odkupljena nekdanja
trgovina Mercator
Skladno s potrjenim občinskim načrtom pridobivanja
nepremičnega premoženja je Občina Sevnica s
podjetjem Poslovni sistemi Mercator podpisala
prodajno pogodbo za odkup poslovnih prostorov
Boštanj
nekdanje trgovine na Trgu svobode v Sevnici. Kupnina
Svet Krajevne skupnosti Boštanj je skladno z za nepremičnino znaša 306.500 evrov.
ustaljenimi postopki izvedel razpis za dobitnike
priznanj za leto 2021. Prejeta in potrjena sta bila
dva predloga. Priznanje se na predlog Krajevne
organizacije Rdečega križa Boštanj nameni Rafaelu
Blasu z Jablanice, in sicer za vsestransko nesebično
delovanje v kraju. Na predlog Vaške skupnosti Okič
in Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj priznanje
prejme tudi Jože Bizjak z Vrha pri Boštanju, in sicer
za vsestransko sodelovanje s krajani in Krajevno
skupnostjo Boštanj.
Kletna etaža, na fotografiji župan Srečko Ocvirk
in direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič
ob primopredaji prostorov

Premestitev kapelice
kot priprava na
rekonstrukcijo ceste
Šentjanž–Glino

Celotna površina prostorov v obeh etažah znaša
dobrih 1200 kvadratnih metrov. Občina Sevnica bo
prostor predala v upravljanje Zdravstvenemu domu
Sevnica, in sicer za ureditev dodatnih prostorov
za izvajanje zdravstvenih programov. Potrebe po
zadostni prostorski zmogljivosti so še dodatno
Večji državni projekti so povezani s celovitim podkrepile številne potrebe, povezane z epidemijo
načrtovanjem in usklajevanjem med lokalno zaradi covida-19. Del objekta pa bo po adaptaciji
skupnostjo in državo. Eden takšnih projektov namenjen za humanitarno dejavnost.
je rekonstrukcija prometno zelo pomembnega
odseka državne ceste na relaciji Šentjanž–Glino s
spremljajočimi ureditvami.

Pritlična etaža

Potek del
Sestrice Udovč

Za rekonstrukcijo odseka regionalne ceste Tržišče–
Hotemež na pododseku Šentjanž–Glino je bila
projektna dokumentacija dokončana leta 2018,
izdelala pa jo je Direkcija Republike Slovenijeza
infrastrukturo, ki vodi investicijo v izvedbo te državne
ceste. Projektna dokumentacija je usklajena z
načrtovano ureditvijo okolice Osnovne šole Milana
Spletni dogodek si lahko ogledate na Facebooku in Majcna Šentjanž, zaradi bodoče preureditve križišča
spletni strani ter YouTubu Občine Sevnica.
pa je treba premestiti kapelico.
Gledalce spletnega dogodka sta nagovorila
predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože
Novak in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk,
program pa so dopolnjevale izbrane melodije v
izvedbi sestric Udovč in baritonista Jureta Klenovška.
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Obvestilo o razpisu za vpis otrok v
vrtce na območju občine Sevnica za
šolsko leto 2021/2022

1. marca 2021 bo na spletni strani Občine Sevnica
(www.obcina-sevnica.si) objavljen razpis za vpis
otrok v vrtce na območju občine Sevnica za šolsko
leto 2021/2022.
Rok za oddajo enotnega obrazca za vpis,
ki ga dobite v vrtcu ali osnovni šoli oziroma
na spletni strani vrtca, šole ali občine,
je 15. marec 2021.

Občinske strani
Iz Sevnice
na pomoč po potresu

Vabljeni na novo
občinsko spletno stran

K izjemno lepi gesti humanitarne pomoči po
decembrskem hudem potresu na območju Hrvaške
se je pridružilo tudi Društvo salamarjev Sevnica in
skupaj s podjetjema Gradnje in Fenix Transporti
zagotovilo in iz Sevnice na pot odpremilo bivalni
kontejner.

Varujmo svoje zdravje
in zdravje drugih
Na spletni strani Občine Sevnica obveščamo o
aktualnih spremembah zakonodaje, povezane z
obvladovanjem epidemije zaradi covida-19.

Občina Sevnica ima prenovljeno spletno stran, njena
prenova pa je eden od ciljev digitalne preobrazbe
lokalne skupnosti. Stran ima celovito prenovljeno
grafično zasnovo, prilagojena je uporabi na vseh
napravah, vsebuje precej zanimivih novosti in
uporabnih orodij.

Rahljanje ukrepov ne pomeni tudi opuščanja
zaščitnega ravnanja. Štab Civilne zaščite občine
Sevnica poziva k odgovornemu upoštevanju vseh
zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni
covid-19.

Predstavnici Rdečega križa Mojca Pinterič Krajnc
in Breda Drenek Sotošek, predsednik Društva salamarjev
Sevnica Zdravko Mastnak, Jernej Povše iz podjetja Gradnje
in Janez Šerjak iz podjetja Fenix Transporti

Vsebino strani bomo skrbno nadgrajevali. Naj bo
Podjetji sta podprli mednarodno povezanost Društva nova spletna stran uporabno, aktualno, pregledno in
salamarjev Sevnica s prijateljskim salamarskim prijazno informacijsko središče za vse.
Foto: Canva
društvom z območja Siska, akcija pa je potekala
tudi v sodelovanju s sevniško območno organizacijo
Zdravstveni dom Sevnica nadaljuje cepljenje skladno
Vabljeni k obisku na enakem naslovu
Rdečega križa.
z državnim načrtom. Prijave za cepljenje zbirajo na
www.obcina-sevnica.si.
telefonski številki 07 81 61 500, in sicer od ponedeljka
do petka, od 7. do 15. ure, pri svojem izbranem
osebnem zdravniku po telefonu ali e-pošti.

Razvojne ureditve v Poslovni coni Sevnica

Občina Sevnica je od Službe Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
prejela sklep o finančni podpori projektu Komunalno
opremljanje v PC Sevnica. Občina Sevnica s tem
uspešno zaokroža zahteven proces načrtovanja in
pridobivanja razvojnih sredstev za projekt, v sklopu
katerega bo osrednji del gradnja nadvoza čez
trebanjsko železniško progo v Sevnici.

Več informacij, vključno z vsemi kontakti osebnih
zdravnikov, objavljajo na svoji spletni strani
www.zd-sevnica.si.

Namen naložbe je ustrezna infrastrukturna ureditev
Poslovne cone Sevnica. Urejena bosta dostopna
cesta in zunajnivojsko križanje z železniško progo.
To bo pripomoglo k razširitvi poslovne cone ter
omogočilo sedanjim in novim podjetjem boljše in
optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti.
Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji
razvoj malih in srednjih podjetij, ki so ključni nosilci
gospodarskega razvoja v regiji.
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Občina Sevnica bo 1. marca 2021 zaprla Enotni
zakladniški račun (EZR) Občine Sevnica in se bo
vključila v EZR-države. S tem se preštevilčijo vsi
G.102
sedanji podračuni zakladnice
ter vseh posrednih
in neposrednih proračunskih uporabnikov.
Gradbena in ureditvena situacija
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Od 1. marca
nove številke podračunov
Občine Sevnica
ter njenih
neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov
na javno kanalizacijo v občini Sevnica
Razpisna dokumentacija je skupaj z vsemi obrazci objavljena na spletni strani www.obcina-sevnica.si.
V letošnjem proračunu je za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih
kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo na podlagi razpisa namenjenih 19 tisoč evrov.
Vloge se sprejemajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru,
na naslovu Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica).

merilo:

vodja projekta: Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad.

G-2845

vrsta projekta:

DGD

pooblaščeni inž.: Gregor KRALJ, univ. dipl. inž. grad.

G-3794

št. projekta:

18_761

obdelovalec:

G-3794

datum:

december 2019

št. odseka:

Gregor KRALJ, univ. dipl. inž. grad.

arhivska številka:

vrsta dokumentacije:

šifra priloge:

1:500

št. načrta: 18_761
št. risbe:

črtna koda:

Vse stranke in poslovne partnerje obveščamo,
da so do vključno 26. februarja 2021 mogoča
nakazila na sedanje (stare) podračune,
od 1. marca 2021 pa zgolj na nove.
Tabele starih in novih podračunov so dostopne
na občinski spletni strani.

www.obcina-sevnica.si
marec 2021
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Za projekt v vrednosti 1,4 milijona evrov, ki ga
bo izvajala Občina Sevnica, bo Evropski sklad za Projekt podrobneje predstavljamo na občinski
regionalni razvoj prispeval 831.000 evrov, Republika spletni strani.
Slovenija pa 277.000.

Po občini
Anketa o zadovoljstvu
z Grajskimi novicami

Vrtnarjenje z balkona

Dan za spremembe nagovarja prebivalce Slovenije,
da aktivno sooblikujejo boljšo družbo na način, da
se v svojem okolju povežejo v prostovoljskih akcijah,
ki lahko rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo
kakovost bivanja. Letošnji dan za spremembe bo v
soboto, 10. aprila.
Večgeneracijski center Posavje Sevnica v sodelovanju
Novembra in decembra 2020 smo vas povabili s KŠTM Sevnica organizira sklop delavnic, ki so
k izpolnitvi ankete o tem, kako ste zadovoljni z namenjene ozaveščanju o samopreskrbi in ponovni
mesečnim časopisom Grajske novice. Vsem, ki ste uporabi odpadne embalaže.
prispevali svoje mnenje v spletni anketi ali pa ste
poslali odgovore po pošti, se iskreno zahvaljujemo.

Pijmo modro
Modro frankinjo so imeli že v srednjem veku za
izbrano vino. Takrat so domnevali, da ta sorta izhaja
iz Francije in kot pritiče francoskim vinom, njena
visoka kakovost ni bila vprašljiva. Ko pa se je izkazalo,
da frankinja prihaja z napačnega dela Evrope, si je
svojo pot v vrh vinskega sveta morala začeti utirati
drugače.
Strokovnjaki inštituta Juliusa Kühna v nemškem
Geilweilerhofu so odkrili, da je modra frankinja
avtohtona slovenska sorta. Rojstni kraj modre
frankinje je na vinorodnem območju v okolici
Slovenskih Konjic, odkrita je bila pred več kot 300
leti. Starša modre frankinje sta pozabljena slovenska
rdeča sorta vranek ali tičenska črnina ter debela
belina – Gouais Blanc.

Video prve delavnice smo premierno predvajali v
petek, 12. februarja, ob 18. uri na Facebooku VGC
Posavje Sevnica, Mladi v Sevnici in KŠTM Sevnica.
Pokazali smo, kako si lahko iz odpadne embalaže
uredite mini vrtiček začimb in manjše zelenjave na
okenski polici ali balkonu. Ko se bodo rastlinice lepo
ukoreninile in pridobile nekaj moči, bomo spet z vami
in vam bomo predstavili, kako jih presadite v večje
posode in, seveda, kako lahko posode tudi okrasite.
Vrtnarjenje z balkona je pri roki, primerno tudi za
otroke, dišavnice in začimbe nam odišavijo dom in
Na podlagi rezultatov načrtujemo pristopiti k privabljajo dobre žuželke ali pa odganjajo škodljive.
oblikovnim in vsebinskim osvežitvam časopisa.
Izmed vseh sodelujočih smo izžrebali tri nagrajence,
prejemnike praktičnih nagrad, ki boste nagrado
prejeli po pošti.
Vir: Uredniški odbor Grajskih novic

Jatna 2021
V mrzlem, a čudovitem dopoldnevu 13. februarja
je nekaj članov KO Šentjanž ZZB odšlo na pohod v
Jatno k spomeniku, kjer sta bila pred 76 leti ubita dva
kurirja TV-5A. Spomenik je postavljen približno 300
m od mesta relejne postaje.

Ob dnevu za spremembe bomo na sobotni Kmečki
tržnici Sevnica podarjali sadike mimoidočim in jih
tako spodbujali k ekološki ozaveščenosti, ponovni
uporabi odpadkov in samopreskrbi. Naši akciji se
lahko pridružite tudi vi. Vabimo vas, da sadike vzgojite
doma in jih ob dnevu za spremembe prinesete na
našo stojnico.
Želimo vam prijetno vrtnarjenje in ugoden pridelek.

Obuditev spomina na dva padla kurirja

Lani nam je uspelo izpeljati spominsko slovesnost
pred razglašeno epidemijo, letos pa smo ju počastili
skromneje s pesmijo Ferija Lainščka Včasih tu in
partizansko pesmijo ter kratkim nagovorom.
Akcija poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica, program
Ta posebni čas, ki ga doživljamo zdaj, nam je ponovno Večgeneracijski center Posavje z bogatimi vsebinami
omogočil spoznanje, da je svoboda nekaj lepega.
pa omogočajo MDDSZEM, Evropski socialni sklad in
Občina Sevnica.
Svobodno gibanje in šolanje sta zelo pomembna za
naše počutje, zato mogoče bolje razumemo, da so se Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na
uprli fašizmu in nacizmu in sanjali o boljšem življenju. e-naslovu vgc.posavje.sevnica@gmail.com.
Vanda Gorenjc

6

marec 2021

Margareta Lešnik, Družinski inštitut Zaupanje

Za uveljavitev modre frankinje kot kakovostnega
sortnega vina v sodelovanju s posavskimi vinarji si
že enajsto leto prizadevamo na KŠTM Sevnica. Po
letu 2020, ko je večina aktivnosti potekala v ožjih
krogih, bolj delovnih skupinah ter deloma predvsem
promocijsko usmerjeno na spletu, si v letu 2021
obetamo več druženj s prvo damo in ob njej med
posavskimi vini tudi v živo. Da bomo laže dočakali za
junij načrtovane dogodke – strokovno konferenco,
že 11. ocenjevanje modrih frankinj in 11. festival
modre frankinje –, vas marca vabimo na spletno
degustacijo. Skupaj z Robertom Gorjakom, ki je tudi
predsednik ocenjevalne komisije modrih frankinj pri
nas v Sevnici, in Gregom Repovžem, sommelierjem
leta 2021 po izboru vodnika Gault & Millau, bomo 25.
marca ob 19. uri pokušali najbolje ocenjene frankinje
leta 2020. Za več informacij o poteku degustacije in
naročilo vzorcev na dom spremljajte spletno stran
www.kstm.si in naše strani na Facebooku. Kulturo
pitja vina pa že v tej izdaji Grajskih novic širimo z
nasvetom o vinskem izboru k jedi, ki jo najdete v
rubriki recepti.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: arhiv KŠTM Sevnica

Po občini
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TZOS
Pustni Korak za korakom

Grad Sevnica
ponovno odpira vrata,
grofica Mathilde
vabi na večerni obisk

Februar je bil tudi pustni mesec. In ker smo se morali
letos tradicionalnim pustnim rajanjem, sprevodom
in drugemu zaradi koronavirusa odpovedati, je vse
to potekalo v krogu družine in ožjih prijateljskih
krogov. Evija in Annemarie s KŠTM Sevnica sta v
pustno obarvani epizodi Korak za korakom raziskali Marca grad Sevnica ponovno odpira svoja vrata.
tradicijo pustovanj v občini Sevnica in v pogovoru
s predsednikom TD Loka pri Zidanem Mostu
Milanom Culetto in podpredsednikom Godbe
Blanški vinogradniki Boštjanom Povšetom govorili
o pustnih šegah in navadah na sevniškem območju.

Spomladanske
čistilne akcije
Pomlad je čas, ko se dnevi daljši in toplejši, zato
več časa preživimo zunaj. Navadno se lotimo tudi
urejanja okolice, da naravi pomagamo v začetku
novega letnega cikla. S tem namenom v Turistični
zvezi občine Sevnica v sodelovanju s Komunalo
Sevnica in Občino Sevnica marca in aprila že vrsto
let spodbudimo obsežno čistilno akcijo, ki jo izvedejo
krajevne skupnosti in člani turističnih društev
občine Sevnica. Obveščamo vas, da bodo čistilne
akcije tokrat zaradi praznikov potekale drugi in tretji
konec tedna aprila. Vse nadaljnje informacije bomo
predsednikom krajevnih skupnosti in turističnih
društev posredovali naknadno.
Že zdaj pa vas lepo vabimo, da se akciji pridružite v
čim večjem številu in upoštevajoč aktualne ukrepe
za zajezitev širjenja koronavirusa. Naj bo zdravje,
katerega pomemben del je tudi urejeno in čisto
okolje, na prvem mestu.

Annemarie in Evija sta raziskovali
pustne šege in navade na sevniškem območju.

In kot je primerno pustnemu času, tudi krofi niso
izostali. Upamo, da ste si nekaj pustne razposajenosti
privoščili tudi vi. Videoposnetek si še vedno lahko
Le kaj se dogaja na gradu, ko pade noč?
ogledate na Youtubu KŠTM Sevnica ali ga poiščete
na Facebooku KŠTM Sevnica, Visit Sevnica in Mladi
Naše vodnice vas bodo z veseljem sprejele vsak
v Sevnici.
petek, soboto in nedeljo med 15. in 18. uro. Vabljeni
Annemarie Culetto, predsednica TZOS
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica na ogled grajskih soban, stalnih zbirk in razstavnih
galerij. V Mosconovi galeriji bo marca še vedno na
ogled tudi razstava likovnih del domačina Toneta
Zgonca. Obiskovalce pozivamo, da ob obisku gradu
spoštujete priporočila NIJZ in tako varno uživate v
kulturni dediščini, ki na grajskem griču kljubuje času
že stoletja.

ČISTILNE AKCIJE

po občini
Sevnica
2021
Akcije bodo potekale v skladu z navodili NIJZ

Organizirano bodo potekale:

TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNICA

sobota - 10. april
sobota - 17. april
Vabljeni, da se akcij udeležite

Podrobna navodila in kontakti:
www.mojaobcina.si/sevnica
www.turizem-sevnica.si
www.obcina-sevnica.si
www.kstm.si
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Spet se boste lahko sprehodili po grajskih hodnikih.

Oktobra smo na gradu predstavili novo vodeno
doživetje, ki pa je, zaradi zaostrovanja ukrepov za
zajezitev širjenja korona virusa, doživelo le premiero.
Veseli smo, da vas v prvem pomladnem mesecu
lahko ponovno povabimo na prav posebno grajsko
doživetje. Interpretativno vodenje po gradu se odvija
v večernih urah, ko se nad zemljo spusti mrak in
nam dovoli, da zgodovino in grajske zidove doživimo
drugače. V soju sveč nas z zgodbo po gradu popelje
vodnica Carmen in v času se tako izgubimo, da ni prav
nič nenavadno, da nas pozdravi še zadnja lastnica
gradu, grofica Mathilde Arco Zinneber. Marca vas
na večerni obisk pri grofici Mathilde vabimo v štirih
terminih, in sicer v četrtek, 11. marca, petek, 12.
marca, soboto, 13. marca, in nedeljo, 14. marca,
vsakič ob 18.30 pred vhod v grad. Zaradi omejenega
števila obiskovalcev v skupini je obvezna rezervacija
na annemarie.culetto@kstm.si. Cena vstopnice
je 18,90 EUR za otroke in 19,90 EUR za odrasle. V
mesecu, ko praznujejo ženske, obiskovalke čaka še
malo presenečenje. Prijazno dobrodošli.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: arhiv KŠTM Sevnica

Turizem
Virtualno = Prešerno
»Ko brez miru okrog divjam,
pr'jatlji prašajo me KAM?«

Mednarodni dan
turističnih vodnikov

Dne 21. februarja smo praznovali mednarodni dan
Ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je bil na turističnih vodnikov, letos prvič le na spletu. Povabilu
spletnih dogodkih, kot se spodobi, obarvan prešerno, k sodelovanju, ki sta ga poslala Društvo regionalnih
turističnih vodnikov Slovenije ARGOS in Klub
smo vas povabili na sprehod po Sevnici.
profesionalnih vodnikov Slovenije, smo se odzvali
tudi v Sevnici. Za prve smo pripravili videovsebine, ki
so jih objavili na svojih družbenih profilih, za druge
sta se naša vodnika Carmen Klepej in Ciril Dolinšek
javila v živo in predstavila bogato turistično ponudbo
destinacije Sevnica.

Jožica Prah, Alenka Žuraj, Miran Ratej in Carmen Klepej
so nas popeljali na prešeren sprehod po Sevnici.

Na zimsko nedeljo, ko goduje sv. Anton Puščavnik,
sem se odpravil na romarski sprehod v smeri
severovzhodno od župnijske cerkve v Sevnici, po
grebenu med dolinama Florjanskega in Drožanjskega
grabna, skozi zaselek Škovc ter v križišču nad
Ostrešjem (pri Amerškovih) v Žurkov Dol in nato čez
pobočje nad vzpetino Ključe v Hudi Dol, skozi zaselek
Okič ter čez potoček Mačkovec v vas Vranje.

Vabljeni, da si posnetek ogledate na spletni strani
www.kstm.si, na Youtubu zavoda in Facebookih Visit
Sevnica in KŠTM Sevnica.˝

Potovanja GREEN & SAFE
V času negotovosti zaradi pojava novega koronavirusa
je uspešnost v turizmu odvisna od zaupanja gostov.
To zaupanje ustvarjamo predvsem z občutkom, da
lahko obiskovalci dopustujejo tako, da ne ogrožajo
svojega zdravja in varnosti. Zaradi sprememb, ki
jih povzroča pandemija, tudi na področju izletov in
potovanj, je še toliko bolj pomembno, da ponudniki
in turistične destinacije pokažemo, da so naše
storitve varne, zelene in trajnostne.

arhiv KŠTM Sevnica

Na Slovenski turistični organizaciji so vsa ta načela
združili v nov znak GREEN & SAFE, ki smo ga pridobili
tudi na destinaciji Sevnica. S tem smo se zavezali, da
bodo izleti in dopustovanja pri nas varni in vredni
zaupanja.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

V tej številki objavljamo prvi del »pohodniškega
potopisa« Roberta Kašeta, ki ga je sicer objavil
na svojem Facebooku. Gre za opis njegovega
»romarskega sprehoda« po štajerskem delu sevniške
župnije, v katerega je vpletel zgodovinska dejstva ter
različne legende in zgodbe. Sprehod je bil nekoliko
daljši in zato bo tudi objava v več delih.

Vranje, levo Ajdovski gradec (foto: R. Kaše)

Turistični vodnici Carmen Klepej so se tokrat pridružili
ljubitelji poezije. Z recitalom Prešernovih pesmi so jo
na bolj ali manj znanih kotičkih mesta dopolnjevali
Alenka Žuraj, Jožica Prah in Miran Ratej. Dogajanje se
je stopnjevalo vse do izbranih kitic slavne Zdravljice v
grajskem vinogradu.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: arhiv KŠTM Sevnica

Namig za premik

Sevnica, zakladnica doživetij

Vabljeni, da vsebine poiščete na straneh društva
in kluba, še posebno dobrodošli pa, da se na
predstavljena doživetja odpravite kar sami in jih prav
zares tudi doživite.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
arhiv KŠTM Sevnica

Nadgrajujemo
kolektivno blagovno
znamkoSevnica Premium
Skladno s Strategijo
razvoja turizma za obdobje
2019–2024 sta Občina
Sevnica in KŠTM Sevnica
vzpostavila
kolektivno
blagovno znamko Sevnica
Premium, ki združuje
izbrano in odlično z
območja sevniškega. Letos
načrtujemo ponovitev ocenjevanja živilskih izdelkov
in pridelkov ter rokodelskih izdelkov in nadgradnjo
kolektivne blagovne znamke. V februarju smo tako že
izvedli delavnici za ponudnike turističnih produktov
in vodenih doživetij, marca pa nadaljujemo delavnice
za organizatorje gastronomskih prireditev. Delavnice,
na katerih je bil ponudnikom predstavljen sistem
ocenjevanja, označevanja in prednosti, ki jih
predstavlja pridobitev certifikata kakovosti Sevnica
Premium, za tovrstne storitve so na spletu potekale
15. in 22. februarja. Razpisna dokumentacija za
prijavo turističnega produkta ali vodenega doživetja
na ocenjevanje je vsem ponudnikom tovrstnih
storitev na območju občine Sevnica dostopna na
spletni strani www.kstm.si. Vse ponudnike, ki vas je
razpis nagovoril, vabimo k prijavi.
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na
koordinatorko KBZ Sevnica Premium Annemarie
Culetto na annemarie.culetto@kstm.si ali 031 344
916 vsak delovni dan, od 7. do 15. ure.

Hudi Dol, levo vzpetina Ključe (foto: R. Kaše)

Vranje je vas, ki leži na planoti pod južnim pobočjem
vzpetine Ajdovski gradec, ki predstavlja jugovzhodni
začetek Bohorskega hribovja. Po legendi naj bi
Vranje predstavljalo preprežno postajo na antični
cesti od Save (morda Drnovo) proti Celei. V vasi stoji
podružnična cerkev sv. Štefana, ki je bil izobražen
Jud in diakon prve jeruzalemske cerkve ter prvi
krščanski mučenec, kamenjali pa so ga njegovi rojaki.
Je zavetnik konj, ker naj bi s križem ukrotil divjega
konja. Da so zadeve morda res povezane, kaže to,
da je v Vranju, ki je zdavj majhna vas, zavetnik ravno
sv. Štefan, ki je bolj »imeniten« svetnik. Cerkev naj bi
po legendi stala na tem mestu že, ko je bil Ajdovski
gradec še naseljen, prvič pa je omenjena v 16.
st. in morda je v njenih stenah tudi kaj kamenja z
Ajdovskega gradca. Okrog cerkve je bilo pokopališče
in ostanki zidu so še vidni. Cerkev naj bi bila nekoč
tudi že namenjena za samostojno župnijo, kar pa
ni uspelo. Na štefji dan (26. december) je pri cerkvi
običajno žegnanjska slovesnost z blagoslovom konj.
Pot nadaljujem z vzponom na Ajdovski gradec, ki je
zdaj lepo urejen arheološki park z bogato opremo
in celo možnostjo ogleda filmov o izkopavanjih in
vsebini »in situ« in je že sam po sebi nekaj posebnega.
Uredila: Urška Colner, KŠTM Sevnica

www.
visit-sevnica.com

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

marec 2021

9

Kultura
12. praznovanje
svetovnega dneva lutk
na sevniškem gradu

Trilogija sodobnega časa,
razstava Toneta Zgonca
na gradu Sevnica

Letos obeležujemo že 12. tradicionalno praznovanje
svetovnega dneva lutk, KŠTM Sevnica pa ga bo v
sodelovanju z Zavodom Grajsko lutkovno gledališče
Sevnica predvajalo na spletu 21. marca.

Svetovni dan lutk 2019

Leta 2003 je namreč mednarodno združenje
lutkarjev Unima 21. marec razglasilo za svetovni
dan lutk. Vljudno vabljeni k ogledu predstave, ki bo
vključevala svečano poslanico, utrinke iz prejšnjih
let in tri hudomušne gledališke predstave. Lutke so
za otrokov razvoj zelo pomembne, saj spodbujajo
domišljijo in sproščeno dojemanje sveta okrog sebe.

Zbirka Ogled
in Okno Radogost
Sam kultura je smerokaz
v novo realnost R. S.
Marec je pokazal delček svetlobe na mračnem nebu
grožnje epidemije. Zato lahko skromno ustvarimo
še eno manifestacijo kulture in umetnosti v Oknu
Radogost – v sredo, 3. marca, na našem kulturnem
biseru gradu. V osmem dnevu tega meseca, ki nosi
prag v pomlad, praznujemo dan žena, obljubo, spomin
in opomin. Ženske so podpora »trem vogalom« naše
človeške zgradbe, z dejanji jim moramo to priznati,
ne samo z besedičenjem in napisanimi protokoli,
ampak z zahvalo, upoštevanjem in priznanjem. Kje
smo v tem, lahko beremo tudi še danes.

Epidemija koronavirusa je letos močno posegla v
tradicionalno praznovanje slovenskega kulturnega
praznika, zato smo na KŠTM Sevnica v sodelovanju z
Zavodom QRA pripravili virtualno razstavo likovnega
pedagoga, oblikovalca, fotografa Toneta Zgonca iz
Boštanja. Na gradu Sevnica v Mosconovi galeriji so
razstavljene slike, ki jih lahko uvrstimo v tri različne
tematske sklope slik. V prvi sobani so na ogled dela,
ki jih lahko umestimo v klasično slikarstvo in je pri
njih avtor uporabljal akrilno tehniko. Osrednja slika je
portret Franceta Prešerna. V drugi sobani so na ogled
slike, imenovane Trilogija sodobnega časa, avtor pa je
zanje uporabljal mešano tehniko asemblaž. Osrednje
mesto pripada trem slikam z naslovom Odpad.
»Ideja o nastanku slikarske trilogije se je pojavila
pred dvema letoma in pokazala se je kot preroška,
saj smo leto za tem že začeli nositi prave maske na
obrazu,« je predstavil svojo idejo za nastanek slik z
zelo močno sporočilno vrednostjo Tone Zgonec. V
stolpu oziroma v tretji sobani visijo slike z religiozno
temo. Avtor slik je najprej proučil življenje sv. Marije
Magdalene, preden se je lotil risanja fresk in ustvaril
čudovite poslikave v cerkvi sv. Marije Magdalene na
Lukovcu.

Svetovni dan lutk 2019

Lutke so lahko igrače, ki jih otrok animira, lahko pa
si jih izdela sam iz papirja, lesenih kuhalnic, starih
nogavic in drugih predmetov. Spodbudimo jih k
ustvarjanju in razvoju svoje domišljije.

Slikarka in pesnica Darinka Pavletič Lorenčak

Zato kot hommage postavljamo skromno razstavo, ki
bo še brez spremljajočega programa. Predstavljamo
delo spoštovane in izjemno plodovite slikarke in
pesnice iz Celja Darinke Pavletič Lorenčak (1924–
2010).
Njen opus je mnogostranski in velik. Darinki pritiče
visoko mesto na slovenskem Parnasu slikarske
poetike in pesništva.
V Sevnici smo jo spoznali leta 1995 ob dobrodelni
večdnevni slikarski koloniji, v družbi svojih stanovskih
tovarišev, ki so ustvarjali dela za zaslužne sponzorje
pri širitvi in opremljanju našega zdravstvenega
doma. Delo se je končalo s sprejemom in razstavo
v novopostavljeni galeriji Eskulap. Čez nekaj let pa
se je predstavila s samostojno pregledno razstavo v
Galeriji Ana na Glavnem trgu.
Vabljeni k ogledu na grad Sevnica.
Eva Urh, KŠTM Sevnica

EMOCIJA V SLIKARSTVU SE ENAČI S TISTO,
KI JO NAREKUJE ŽIVLJENJE. a. n.
Slikarska razstava je na ogled na Facebooku KŠTM
Sevnica ali na YouTubu (Razstava likovnih del
Toneta Zgonca, Mosconova galerija, grad Sevnica –
YouTube).

»Človek mora biti najprej

Svetovni dan lutk 2019

Se gledamo.

in predvsem človek,

Eva Urh, KŠTM Sevnica

potem lahko vsa umetnost
Videnje je več kot psihološki fenomen ...

izhaja iz tega.«

Ne vidimo le z očmi, temveč z vsem,
kar smo in kar je naša kultura.
Umetnik je profesionalni vid-ec.«
Dorothea Lange

Če bodo razmere dopuščale, bomo marca spet odprli
grajska vrata in si bo mogoče ogledati razstavo v živo
v času odprtja gradu. Vljudno vabljeni.
Eva Urh, KŠTM Sevnica
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Kultura

Posavska potujoča knjižnica marca v naši občini

13. grajska rezatev
na sevniškem gradu
Vabimo vas, da obiščete bibliobus Posavske potujoče in vabilo k botrstvu
razpored
knjižnice, kjer najdete obilico knjig
in drugegaobiskov
knjižničnega Praznik svetega Vincenca praznujemo 22. januarja in
se začnejo dela v vinogradu. Botre in botri trt
gradiva, ki si ga lahko izposoditeMAREC
za mesec dni,2021
z možnostjo takrat
modre frankinje v vinogradu na gradu Sevnica svojih
02 LOGOTIP
• BARVNA, N
»obveznosti« do trt v tem letu
niso mogli opraviti
podaljšanja. Izposoja gradiva
namenjena
članom
Vabimo vas,je
da obiščete
bibliobus Posavske
potujoče sami, zato smo za prvo rez vinske trte poskrbeli mi. Da
knjižnice, kjer najdete obilico knjig in drugega knjižničnega so se kljub trenutnim razmeram tudi letos zavedali,
Posavske potujoče knjižnice.
Članstvo je brezplačno.
gradiva, ki si ga lahko izposodite za mesec dni, z možnostjo da so pomemben del naše grajske vinske zgodbe,
LOGOTIP • BARVNA, NEGATIVNA IN ČRNO-BELA RAZLIČICA
podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom smo na KŠTM 02
posneli
videosporočilo, s katerim smo
Postajališča obiskujemo enkrat
ali dvakrat mesečno, po
Posavske potujoče knjižnice. Članstvo je brezplačno. se z gradu preselili v njihove domove. K botrstvu pa
Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po vabimo tudi vse zainteresirane nove botre.
objavljenem razporedu.
objavljenem razporedu.

razpored obiskov
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išče je predvideno
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lišče je predvideno za varovance TDU Loka
pri Zidanem Mostu.
idemije postajališča ne obiskujemo.

 040 765 004

Vir: Knjižnica Sevnica

5

Botrstvo pomeni zakup poljubnega števila trt modre
frankinje, s čimer ima vsak boter naslednje pravice
in dolžnosti:
Zakupnik trte modre frankinje postane njen t. i. boter
za dobo zakupa.
Cena za zakup ene vinske trte znaša 27,50 evra na
leto za obdobje najmanj 3 let ali 30,50 evra na leto za
obdobje enega leta.
KŠTM Sevnica poskrbi za urejanje vinograda in
pridelavo vina, vsak boter pa bo povabljen na rezatev
in trgatev.
Boter lahko zakupi poljubno število trt modre
frankinje, ki se po zakupu označijo s posebno tablico
z imenom botra za dobo zakupa, vsak boter pa je tudi
naveden na skupni tabli nad vinogradom.
Vsak boter, ki zakupi najmanj tri trte, ima v času
botrstva brezplačni vodeni ogled gradu za dve osebi
v času, ko je grad odprt in po predhodni najavi.
Vsak boter, ki zakupi najmanj pet trt, ima v času
botrstva brezplačni vodeni ogled gradu za šest oseb
v času, ko je grad odprt in po predhodni najavi in
vrednostni bon za dve osebi, ki ga unovči na Festivalu
modre frankinje.
Vsak boter, ki zakupi 10 trt, ima v času botrstva
brezplačni vodeni ogled gradu za 10 oseb v času, ko
je grad odprt in po predhodni najavi, prejme komplet
kozarcev za modro frankinjo in vrednostni bon za dve
osebi, ki ga unovči na Festivalu modre frankinje.
Vsi botri, ki zakupijo tri trte ali več imajo 5 odstotkov
popusta pri nakupu izdelkov nad 50,00 evra na
prodajnih mestih KŠTM Sevnica (TA Doživljaj in grad
Sevnica).
Vsak boter dobi vsako leto tudi steklenico grajske
modre frankinje, ki jo običajno prejme na grajski
trgatvi.
Vabljeni k botrstvu. Dobrodošli!
Dodatne informacije: na sedežu KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kontaktna oseba:
Eva Urh, telefon 07 81 61 075 ali 051 680 289,
e-pošta: eva.urh@kstm.si.
Eva Urh, KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 1. 3.,
ob 17.00

Spletna zumba

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

torek, 2. 3.,
ob 15:30

Izpit iz prve pomoči

Predavalnica ZD Sevnica

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

torek, 2. 3.,
ob 18.00

Z ustvarjalnim razmišljanjem do izbire študija

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

sreda, 3. 3.,
ob 12.00

Zbirka ogled in Okno Radogost,
slikarka in pesnica Darinka Pavletič Lorenčak

Spletni dogodek

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 3. 3.,
ob 18.00

Kulinarične delavnice: Posavska riba in zelišča

Spletni dogodek

Turistična zveza občine Sevnica

sreda, 3. 3.,
ob 18.00

Šola podjetništva - moderni način podjetništva

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

četrtek, 4. 3.,
ob 18.00

Športnik leta 2020

Spletni dogodek

Športna zveza Sevnica,
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

četrtek, 4. 3.,
ob 17.00

Akademija prostovoljskega dela

Spletni dogodek

Družinski inštitut Zaupanje
in KŠTM Sevnica

petek, 5. 3.,
ob 16.00

Razstava fotografij Judith Zgonec

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica in Judith Zgonec

sobota, 6. 3.,
ob 8.00

Obogatena ponudba na Kmečki tržnici v Sevnici
s posebno marčevsko ponudbo kmečkih žena

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 8. 3.,
ob 17.00

Spletna zumba

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 8. 3.,
ob 18.00

Spletna delavnica ličenja

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica,
VGC Posavje Sevnica

sreda, 10. 3.,
ob 18.00

On line delavnica: Postani magnet za zaposlovalce

FB Mladi v Sevnici

KŠTM SEVNICA

Sreda, 10. 3.,
ob 18.00

Spletna obuditev tradicionalnih damskih modno-kulinaričnih dogodkov na
Gradu Sevnica

FB KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica,
KS Sevnica, Občina Sevnica

četrtek, 11. 3.,
ob 18:30

Večerni obisk pri grofici Mathilde
- posebno interpretativno večerno vodenje na gradu Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica
Obvezna je predhodna rezervacija termina

petek, 12. 3.,
ob 18.00

Darila prve ljubezni

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

petek, 12. 3.,
ob 18:30

Večerni obisk pri grofici Mathilde
- posebno interpretativno večerno vodenje na gradu Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Sobota, 13. 3.,
ob 8.00

Kmečka tržnica

Kmečka tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Sobota, 13. 3.,
ob 18:30

Večerni obisk pri grofici Mathilde
- posebno interpretativno večerno vodenje na gradu Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica
Obvezna je predhodna rezervacija termina

nedelja, 14. 3.,
ob 18:30

Večerni obisk pri grofici Mathilde
- posebno interpretativno večerno vodenje na gradu Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica
Obvezna je predhodna rezervacija termina

ponedeljek, 15. 3.,
ob 17.00

Spletna zumba

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

torek, 16. 3.,
ob 15:30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Predavalnica ZD Sevnica

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

torek, 16. 3.,
ob 18.00

Intervju s Sanjo Slemenšek

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

sreda, 17. 3.,
ob 18.00

Zaposljiv sem - sklop delavnic za brezposelne

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

četrtek, 18. 3.,
ob 18.00

Pomladno obarvan modni klepet z Lorello Flego

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica,
Občina Sevnica, KS Sevnica

četrtek, 18. 3.,
ob 18.00

Okrogla miza s paraplavalcem Timom Žnidaršičem Svenškom

Spletni dogodek

Študentski klub Sevnica

sobota, 20. 3.,
ob 8. 00

Obogatena ponudba na Kmečki tržnici v Sevnici
s posebno marčevsko ponudbo kmečkih žena

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

nedelja, 21. 3.,
ob 11.00

Svetovni dan lutk

Spletni dogodek

GLG Sevnica
in KŠTM Sevnica

ponedeljek, 22. 3.,
ob 17.00

Spletna zumba

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

torek, 23. 3.,
ob 15:30

Izpit iz prve pomoči

Predavalnica ZD Sevnica

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

sreda, 24. 3.,
ob 18.00

Zaposljiv sem – sklop delavnic za brezposelne

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

četrtek, 25. 3.,
ob 19.00

Spletna degustacija najboljših modrih frankinj 2020
z Robertom Gorjakom in Gregom Repovžem

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

petek, 26. 3.,
ob 17.00

Delavnica izdelovanja cvetnonedeljskih butaric

Spletni dogodek

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 27. 3.,
ob 12.00

Obogatena ponudba na Kmečki tržnici v Sevnici
s posebno marčevsko ponudbo kmečkih žena

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 29. 3.,
ob 17.00

Spletna zumba

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

sreda, 31. 3.,
ob 18.00

Zaposljiv sem – sklop delavnic za brezposelne

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

sreda, 7. 4.,
ob 18.00

Kulinarične delavnice: Posavska riba in zelišča

Spletni dogodek

Turistična zveza občine Sevnica
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strani
www.drustvo-salamarjev.si
in Facebook-u.
Lepo pozdravljeni,
en vzorec salame iz »istega naslova«.
Za več podrobnosti obiščite našo spletno stran.
Predsednik
Lepo
pozdravljeni,
Podrobnosti
si lahko ogledate na naši spletni strani www.drustvo-salamarjev.si in Facebook-u.
Podrobnosti si lahko ogledate na naši spletni strani www.drustvo-salamarjev.si in Facebook-u.
Zdravko Mastnak
Lepo
pozdravljeni,
Podrobnosti
si lahko ogledate na naši spletni strani www.drustvo-salamarjev.si inPredsednik
Facebook-u.
Podrobnosti
si lahko ogledate na naši spletni strani www.drustvo-salamarjev.si inPredsednik
Facebook-u.
Lepo pozdravljeni,
Lepo pozdravljeni,
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Vabilo

Lepo pozdravljeni,
Lepo pozdravljeni,

Vabilo

Predsednik
Zdravko Mastnak

Zdravko Mastnak
Predsednik
Zdravko
Mastnak

Predsednik
Zdravko
Mastnak
Predsednik

Zdravko Mastnak
Zdravko Mastnak
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Mladina
MC Sevnica v novi podobi

Izvrševanje strategije
za mlade

MC Sevnica smo prenovili, obnovili, prebarvali ... da
bo druženje še bolj prijetno. Ob sproščanju ukrepov
upamo, da ni več daleč, ko bo prostor končno spet Kot veste, je bila leta 2019 v Občini Sevnica sprejeta
začel služiti svojemu namenu. Do takrat pa pazite Strategija za mlade 2019–2020.
Nekaj dogajanja je bilo prilagojenega tematiki, ki je
nase in na druge.
bila izpostavljena kot najbolj potrebna spremembe
oziroma poudarka. Zaradi lanske situacije zapiranja
objektov in prepovedi druženja so bile prikrajšane
nekatere dejavnosti in tako izvedljive v okrnjeni
izvedbi. Vsekakor pa je stremljenje k ciljem strategije,
ki so bili postavljeni po posameznih področjih
(izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo,
stanovanjska politika, organiziranje in informiranje,
politična participacija in mobilnost), pripomoglo k
rezultatom v tej smeri.

Šola podjetništva
Februarja smo nadaljevali Šolo podjetništva in
spoznavali mentalni trening, ki je pomemben za
uspeh, in komunikacijo kot orodje za doseganje
ciljev. Predavanja je vodil podjetnik Gregor Ficko, še
vedno pa si jih lahko ogledate na Facebooku Mladih
v Sevnici in KŠTM Sevnica.

Šola podjetništva z Gregorjem Fickom

Šola podjetništva nas čaka še marca, ki pa bo tokrat
zadnja v tem sklopu, in sicer s tematiko sodobnega
načina podjetništva. Vabljeni 3. marca ob 18.00
na ogled na Facebooku: Mladi v Sevnici ali KŠTM
Sevnica.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Nagrajenci
pustnega natečaja
na FB Mladi v Sevnici
Čeprav se tokrat drug drugemu nismo mogli pokazati
v živo, nas to ni ustavilo, da ne bi nagradili vseh, ki jih
trenutne razmere niso odvrnile od našemljenosti in
pustne norčavosti.

Ker je bi odziv res krasen in je na naš naslov prišlo
ogromno fotografij, smo se odločili, da namesto treh,
izžrebamo kar štiri nagrade.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Tako je štipendijo Občine Sevnica v letu 2020 prejelo
24 dijakov, prakso v javnih institucijah pa so opravljale
3 osebe. Izvedenih je bilo kar 61 dogodkov za
mlade, pri katerih je sodelovalo 724 oseb in 16 prek
spleta. Povezovali smo tudi akterje formalnega in
neformalnega izobraževanja ter mlade z delodajalci,
uspešnimi podjetniki v sklopu Podjetniških večerov.
V službe občinske uprave je bila vključena tudi ena
pripravnica, prav tako smo dodelili eno nepridobitno
stanovanje in 12 subvencij komunalnega prispevka.
V letu 2020 je bilo sofinanciranih 26 mladinskih
programov in projektov 17 organizacijam. Prav tako
je deloval tudi DoMladih, kot prostor, ki je na voljo
mladim v brezplačno uporabo, kar omogoča Občina
Sevnica, potekale so tudi aktivnosti Mladinskega
sveta Sevnica.
Lani je bila sprejeta tudi strategija Mladinskega
centra Sevnica. Aktivno je delovala tudi e-točka
Mladi v Sevnici, kar dokazuje naraščanje ogledov
spletnih dogodkov in sledilcev e-točke.
V letu 2020 se je sestajala tudi Komisija za mlade, od
mladih pa niso prejeli nobenega predloga ali pobude
za obravnavo. Mladi so bili udeleženi tudi v organih
javnega zavoda KŠTM Sevnica.
Vzpostavilo se je tudi 36 akcij medgeneracijskega
sodelovanja in bilo izvedenih prav toliko srečanj
programa za integracijo priseljencev.
Tudi letos bomo nadaljevali izvajanje Strategije za
mlade v Občini Sevnica 2019–2020
in z veseljem prisluhnili mladim glede pobud in
predlogov.

Teden pisanja z roko
Na OŠ Tržišče smo z različnimi dejavnostmi
zaznamovali vseslovensko akcijo Teden pisanja z
roko, ki je potekal od 18. do 22. januarja.

Dejavnosti pisanja z roko smo se intenzivno lotili že
decembra. Zdelo se nam je, da se v tem mesecu še
bolj poglobljeno spominjamo prijateljev, sorodnikov,
znancev in tudi tistih, ki jih ne vidimo prav pogosto,
pa vemo, da obstajajo. Zato smo si v kolektivu in med
oddelki razdelili dejavnosti, da je vsak z vsaj majhnim
prispevkom sodeloval pri tem projektu. Ravnateljica
je na roko napisala novoletno voščilo vsem učencem
naše šole. Božiček je na roke napisal pismo za
predšolske otroke in jih potem tudi obdaril s skromno
pozornostjo. Učiteljici sta napisali pisma in voščilnice
za najmlajše učence. Voščilnice za dedke in babice
so pisali vsi učenci od 3. do 5. razreda. In še veliko
drugega. V osrednjem tednu tega projekta smo vsi
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica razmišljali o prijateljstvu in prijateljih, ki smo jih med
potekom pouka na daljavo že močno pogrešali, in ob
tem zbrali veliko pisem in misli o prijateljstvu.

Pomoč pri učenju
tudi v koronačasu

Tako so nagrajenci, ki bodo po pošti prejeli praktične
nagrade: Andreja Božič, Sara Božičnik, Alenka Mirt
in Janja Volčanšek. Nagrajencem iskreno čestitamo,
vsem pa se zahvaljujemo, da ste z nami delili utrinke
pustnega časa.

Ali imaš težave pri razumevanju in usvajanju učne
vsebine v šoli? Ali potrebuješ le malo spodbude pri
pripravljanju na ocenjevanje in organizaciji učenja? V
mladinskem centru izvajamo individualno, skupinsko
ali spletno učno pomoč pri učenju in utrjevanju
znanja različnih predmetov.
Še vedno nas
lahko pokličeš na
051 680 290
(Mojca) ali
pišeš na mojca.
svigelj@kstm.si
in z veseljem ti
bomo pomagali.

Še najbolj ponosni pa smo na pisma, ki so jih
učenci od 6. do 9. razreda napisali starostnikom v
našem domačem kraju. Pred tem smo se povezali
z Društvom upokojencev v Tržišču in pomagali so
nam poiskati starejše, najbolj osamljene osebe.
Na to dejavnost smo še najbolj ponosni, saj so bili
starostniki zelo veseli, da smo se v teh težkih časih
spomnili tudi nanje.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Koordinatorica Metka Hočevar
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Novo vodstvo
študentskega kluba
Sevnica
Januarja smo v Študentskem klubu Sevnica organizirali
volitve v organe kluba. Vodstvo največje mladinske
organizacije v občini Sevnica je prevzela Eva Zaman.
Ponosni smo, da lahko kot ekipa pripomoremo k
sooblikovanju dogajanja v občini. Veseli smo, da so
se k aktivnemu delovanju kluba pridružili tudi novi
člani. Na tem mestu želimo povabiti k včlanitvi v klub
dijake in študente občine Sevnica, prejeli pa bodo
določene ugodnosti.
Iskrena hvala prostovoljcu podpredsedniku
Mladinskega sveta občine Sevnica in nekdanjemu
predsedniku Študentskega kluba Sevnica Alenu
Žičkarju za pomoč pri upravljanju kluba ter prenašanju
svojega znanja in izkušenj na mlajše generacije.

Nova ekipa mladih v tem mesecu organizira spletno
okroglo mizo, gostili pa bomo izjemnega paraplavalca
Tima Žnidaršiča Svenška, zato vljudno vabljeni.
»Če so včasih rekli, da svet stoji na mladih, se
danes zdi, da svet po mladih hodi.« Z medsebojnim
sodelovanjem si bomo prizadevali k spremembam za
boljše možnosti in priložnosti mladih v občini. Bomo?
Ja vejžde!

Dober dan, življenje –
ob slovenskem kulturnem
prazniku na OŠ Boštanj

V petek, 5. februarja, so imeli učenci OŠ Milana
Majcna Šentjanž kulturni dan ob Prešernovem
Z učenci in učitelji OŠ Boštanj smo v petek, 5. dnevu, najprej pa so si ogledali posneto šolsko
februarja, virtualno zaznamovali slovenski kulturni proslavo, v kateri jih je presenetil Boštjan Gorenc –
praznik ali Prešernov dan v duhu letošnjega velikega Pižama ter jih nagovoril in jim zaželel veliko vedrine.
Prešernovega nagrajenca, pesnika in pisatelja Ferija
Lainščka.
V
kulturnem
programu, ki je
nastal iz recitacij,
literarnih,
likovnih del in
fotografij,
so
učenci razmišljali
o času – pa ne
o kar vsakem
času,
ampak
o tistem, ki je Nato pa so na predmetni stopnji poustvarjali ob
najlepši – ko se pesmi Prešernovega nagrajenca Ferija Lainščka
ti ni treba učiti, Prosti čas. Nastali so lepa likovna dela, fotografije in
ko si s tistimi, ki sporočilne pesmice na temo časa.
jih imaš rad, se
smejiš, zabavaš,
Kdo časa je lastnik,
pogovarjaš ali
če čas je krik,
preprosto ležiš.
ki odmeva po prostranosti sveta
in ujeti se ga ne da?
Ni naključje, da smo kulturni program poimenovali
Ali lahko si ga prilastiš?
Dober dan, življenje!
Tako kot ptica z(a) njim poletiš,
Iščite pozitivne in svetle strani življenja, naš literarni
delček vsaj uloviš
umetnik Feri Lainšček pa je rekel: »Zmeraj je pot,
neskončnosti neba,
zmeraj je upanje!«
ki v srce se ti usidra
in te ne zapusti,
Silva Žveglič in Nena Bedek
dokler se ti zadnjič ne zaprejo oči.

Decembra je ekipa Študentskega kluba Sevnica
organizirala dobrodelno akcijo, pri kateri smo s
skupnimi močmi zbirali hrano za ogrožene družine
v lokalni skupnosti. Zavedamo se, da drobne geste,
stvari, sežejo globoko v srca ljudi. Tudi tokrat smo
stopili skupaj in v letošnjem »čudnem« pustnem
času pričarali nasmeh na obrazih številnih ljudi.

Taja Ajnihar, 9. r

Pustno rajanje
v Vrtcu pri OŠ Krmelj

Ekipa Študentskega kluba Sevnica Leto je naokrog in spet je prišel čas, ko je pust

Študentski klub Sevnica
ponovno dobrodelen

Kulturni dan
s Prešernom in Lainščkom

Sara Gačnik

Prešernov dan
na OŠ Krmelj

ponovno prišel med nas. Kljub vsem izzivom, ki
nam jih je prineslo to leto, smo v Vrtcu pri OŠ Krmelj
pust obeležili zelo razigrano in nasmejano. Čeprav
se zaradi epidemioloških razmer nismo mogli zbrati Petek, 5. februarja, smo na krmeljski osnovni šoli
na popoldanskem druženju z otroki in starši, da preživeli kulturno. Tokrat smo se zbrali drugače.
Namesto da bi z ramo ob rami sedeli v kulturni
dvorani, smo se gledali in poslušali na skupnem
zaslonu. Rdeča nit letošnje proslave je bila kultura
sama. Recitatorsko in glasbeno obarvano prireditev
smo popestrili še z likovnimi izdelki učencev naše
šole.

Pustne krofe smo delili mimoidočim po Sevnici, jim
namenili prijazne besede in občutek, da smo še
vedno tu. Obdarili smo tudi osebje Zdravstvenega
doma Sevnica, doma upokojencev, Policijo, knjižnico
in druge lokalne ustanove. Čeprav nam situacija
ne dopušča druženja, ostajamo skupaj povezani.
S to gesto pa želimo spodbuditi vse mlade k
prostovoljnemu udejstvovanju. Poslanstvo naše
mladinske organizacije je v skupnem povezovanju,
pomoči in sodelovanju. Upamo, da nismo s pustom
odgnali le zime, ampak tudi koronavirus.

bi pregnali zimo, smo se v vrtcu veliko pogovarjali
o pustnih šemah, običajih, peli pesmi in prebirali
zgodbe. Naredili smo si tudi vsak svojo masko, v
kateri smo na pustni torek, 16. februarja, v igralnicah
veselo zarajali. Zima je bila zaradi našega direndaja
čisto bleda od strahu. Ker pa se ni pustila kar tako
pregnati, smo v dopoldanskem času zarajali tudi
na parkirišču pred šolo ter se podali na sprehod
po Krmelju. Tako smo s petjem in igranjem na
inštrumente razveseljevali mimoidoče. Za konec
pa smo se utrujeni od napornega rajalnega dne
posladkali s krofi in čajem, kot se za prave maškare
spodobi. Za starše in otroke smo pripravili tudi
zabaven videoposnetek, ki jim je popestril pustno
rajanje tudi doma. Čeprav nam časi niso ravno
naklonjeni in smo za marsikaj prikrajšani, smo se
močno potrudili, da so naši otroci doživeli veselo
pustno rajanje. Želimo si, da nas kmalu pozdravi
pomlad, maškare pa se spet srečamo prihodnje leto.

V kulturnem dopoldnevu so učenci predmetne
stopnje likovno ustvarjali na pesem letošnjega
Prešernovega nagrajenca Ferija Lainščka Pesem je
nova in si ogledali animacijo o našem največjem
poetu. Učenci razredne stopnje pa so se poleg
likovnega in literarnega ustvarjanja zabavali ob
gledališki predstavi in prisluhnili virtualnemu nastopu
učencev Glasbene šole Sevnica. Vsi so se ob koncu
ustvarjalnega dopoldneva posladkali s Prešernovimi
kroglicami, ki so jih pripravili sami.
Kulturni dan malo drugače nam je bil všeč. Kljub
temu pa si želimo, da bi prihodnjič kulturo doživeli
tako, kot smo navajeni – v živo.

Ekipa Študentskega kluba Sevnica

Aleksandra Kopar

P. Starič in R. Mlinarič

France Prešeren
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Šport
Aikido je za tiste, ki želite nekaj več, premagati lastne
strahove, ste se pripravljeni spopasti s problemi.
Zaradi tega so omenjeni elementi zelo pomembni. In
Novega sproščanja ukrepov so se razveselili tudi vse to je že v vas, le poiskati morate in razvijati, pravi
številni športniki, ki igrajo tenis. Dobili so dovoljenje Ambrož Karlovšek.
Lani je bila marsikatera vadba izpeljana v virtualnem za izvajanje rednih treningov. Sedanje dovoljenje so
svetu. Ker pa nam (vsaj večini) vadba doma pred pridobili le registrirani športniki, ki so člani državnih
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica
računalnikom ne ustreza, si želimo čimprejšnjega reprezentanc.
povratka v telovadnice ali pa vsaj na zunanje površine.

234 ur brezplačnih vadb
v ŠD Partizan Sevnica

ŠD Krmelj in tenis

S čopkami na Lisco

V Športne društvu Partizan Sevnica se zavedamo, da
nas je veliko takšnih, ki smo izgubili kondicijo. Želimo
si, da bi si jo ljudje spet pridobili, saj gre za naše
zdravje, naše dobro počutje, ki je najvišja vrednota
v življenju.

Zato se pripravljamo na to, da bomo za dva meseca
vse vadbe, ki jih izvajamo za naše vadeče, ponudili
brezplačno:
• 6 ur vadbe za seniorje na teden (te ure so
brezplačne vse leto),
• 2 uri vadbe na teden za otroke s posebnimi
potrebami (brezplačno vse leto),
• 3 ure vadbe na teden za predšolske otroke,
• 8 ur vadbe gimnastike za osnovnošolske otroke
na teden (različne skupine),
• 3 ure vadbe gimnastike na teden za dijake in
študente,
• 5 ur vadbe na teden za ženske (funkcionalna
vadba z Barbaro),
• 2 uri vadbe na teden za moške.

Teniški klub Krmelj se lahko pohvali, da ima na
seznamu reprezentantk v kategoriji deklice do 12
let dve dekleti (Melani in Enjo). Ker v zimskem času
v Krmelju nimamo zagotovljenih notranjih igrišč,
se ob tej priložnosti zahvaljujemo Občini Sevnica,
KŠTM Sevnica in OŠ Krmelj, da so nam zagotovili
izvajanje rednih treningov v Športni dvorani Sevnica
in telovadnici Krmelj.
Pogrešani treningi, kot jih imenujeta dekleti, spet
potekajo pod vodstvom njunega stalnega trenerja
Marjana Hribarja. Mladi tenisači so se tako že začeli
pripravljati na prve teniške tekme in seveda na ligo,
na kateri bodo Krmelj zastopali samo domači igralci.
Hkrati pa upamo, da bo epidemiološka slika kmalu
boljša in se bodo lahko na igrišča vrnili vsi mladi in
rekreativni tenisači in preostali športniki.
In še zelo perspektivna dobra novica za vse tenisače.
V Krmelju bosta narejena še dva dodatna teniška
igrišča na umetni travi, kar bo podaljšalo sezono za
najmanj štiri mesece. Dovoljenje za njuno gradnjo
je tako že potrdila tudi Občina Sevnica. Na podlagi
gradbenega dovoljenja je Tenis klub Krmelj kandidiral
tudi na razpisu Fundacije za šport RS. Navdušenci
Teniškega kluba Krmelj pa že pridno sestavljajo
gradbeni odbor za pripravo in potek gradnje igrišč,
potrebnega bo namreč veliko prostovoljnega dela. K
temu nas vodi misel, da smo skupaj močnejši.
Teniški pozdrav.

Aikido

Kmalu za tem smo šli po isti poti nazaj do parkiranih
Vir: Teniški klub Krmelj avtomobilov. Pot se je zdela krajša kot prej, ko smo
hodili v hrib. Na parkirišču smo spregovorili še nekaj
besed, se nasmejali drug drugemu, se počasi usedli v
avtomobile ter se odpeljali nazaj v Sevnico.
Čevlje smo si sezuli pred vhodnimi vrati, se stuširali in
preobleki ter se spočili.

Aikido je veščina življenja in kot takšno nam jo je tudi
predstavil Ambrož Karlovšek iz Aikido kluba Sevnica.
Skozi tri ponedeljkova spletna srečanja je za nas
pripravil vpogled v tovrstni borilni šport.
Na prvem spletnem srečanju je predstavil aikido kot
veščino življenja, na naslednjem srečanju pa tematiko
učenja padanja. Povedal je, zakaj je pomembno,
da se naučimo pravilno pasti, ne samo v športni
dvorani na blazinah, ampak tudi pri padcu na primer
na ledu. Tako zavarujemo sebe pred neprijetnimi
poškodbami.

Spremljajte našo spletno stran
www.sdpartizansevnica.eu. Komaj čakamo, da se
spet vidimo. Dobrodošli tudi novi člani.
V zadnjem spletnem srečanju nam je zaupal 5
osnovnih elementov aikida:
Sara Martinšek •
postati eno (povezati um s telesom),
• težišče (stabilnost, razporeditev teže),
• dihanje (kot tehnika sproščanja),
(da z njo ne poškodujem partnerja),
www.sdpartizansevnica.eu •• tehnika
biti pripravljen (v situaciji, ko ne vemo, kaj
pričakovati).
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V soboto smo se članice rokometnega kluba, letnice
2007–2008, in trenerja odločili, da se v ponedeljek,
15. februarja zjutraj, odpravimo na Lisco.
Pred športnim domom smo se zbrali že ob 9.30.
Dekleta smo pazile na razdaljo in si nadele maske.
Čakale smo še naša trenerja, da se skupaj odpravimo
na pot. Z avti smo se odpeljali do točke, od koder
naj bi začeli hoditi. Ko smo se prepričali, da nihče
ne manjka, se je naša pustolovščina začela. Hodili
smo po blatu, kamenju, travi, cestah in včasih tudi
po snegu. Za zabavo je bilo poskrbljeno, saj nam
skupaj nikoli ni dolgčas. Med potjo smo prepevali,
poslušali glasbo, se smejali, spotikali, pogovarjali in si
povedali kaj novega. Pot nam je hitro minila. Končno
smo bili na vrhu. Vzdušje je bilo super, saj smo bili vsi
nasmejani in veseli. Po kratki malici, nekaj požirkih
vode ali toplega čaja in fotografiranju smo se odločili
iti naokoli.

Lepo je bilo spet videti ekipo po zelo dolgem času.
Telovadba je potekala tudi doma, ampak tek ni tako
naporen in vaje ne tako zahtevne, če smo skupaj.
Skupaj se zelo zabavamo in komaj čakamo, da se
spet vrnemo v dvorano in se v športni opravi lovimo
po parketu. Če bomo upoštevali ukrepe, se mogoče
spet začnejo odvijati tekme, za katere upamo, da jih
odigramo čim več in seveda čim bolje.
Veliko športnih užitkov vam želiva Čopki Vita in Brina.

Šport
Dva meseca
brezplačnih vadb

Sevniški tenisači
začenjajo letos
v 2. državni članski ligi,
ambicije: še višje
Z novim odlokom vlade, ki je začel veljati 15. februarja,
smo v Teniški akademiji gospod Ficko (GFTA) začeli
vadbeni proces za vse kategorije teniške šole. Tega
so se še posebno razveselili najmlajši, ki so bili dolgo
časa oddaljeni od teniških igrišč in so morali iskati
način razvijanja spretnosti z vadbo od doma. GFTA
vpisuje nove člane vse leto, zato je trenutno že mogoč
vpis novih članov. Tekmovalne selekcije so celotno
zimo kljub omejitvam v športu nemoteno trenirale

Tekmovalna selekcija U12/U14
s trenerjema Gregorjem Fickom in Maticem Sotlerjem.

in se pripravljale na prihajajočo poletno sezono in
nove izzive. Pokazatelj dobrega dela v najmlajših
kategorijah preteklih let so močne vrste tekmovalnih
selekcij do 12 in 14 let, ki bodo nastopale v državnem
ligaškem prvenstvu. V omenjenih selekcijah je kar
pet teniških igralcev, ki so na seznamu državnih
reprezentantov nacionalne teniške panožne zveze.
Odlični rezultati dela pa se ne kažejo samo pri mladih
selekcijah, ampak tudi na članski ravni. Tako bo imela
Sevnica prvič v zgodovini svojega obstoja člansko
ekipo v državni ligi. Ekipa bo začela nastopati v 2.
ligi, prizadevala pa si bo za uvrstitev v najmočnejšo
1. ligo. Ekipa je močna, amatersko-profesionalna, v
njej pa bodo nastopali tudi profesionalni trenerji iz
domače teniške šole, ki delajo z najmlajšimi in so še
vedno aktivni tekmovalci. GFTA tako dokazuje, da
ima uspešno zasnovano pot dolgoročnega razvoja
igralcev in odlično trenersko ekipo, članska ekipa
pa ni zadnja postojanka v verigi selekcij. V zadnjem
letu se je v Sevnici spet aktivirala veteranska teniška
ekipa, ki bo tudi letos nastopala v Posavsko-dolenjski
teniški ligi.

Slovenci smo narod, ki giba. Tako pravijo drugi narodi,
ko pridejo v Slovenijo ali ko nas vidijo na dopustu.
Na ta sloves smo lahko ponosni. Med epidemijo pa
smo tudi dokazali, da smo narod, ki ljubi naravo.
Male radosti smo našli v sprehodih, tekih v naravi,
hribolazenju in kolesarjenju. Veliko nas je ta čas
izkoristilo za individualno rekreacijo na prostem. A
vendar nismo vsi tako trmasti ali imamo tako močno
voljo. Večini je lažje vaditi v skupini. Ko se z nekom
dogovoriš, imaš določen termin, se odpraviš brez
pomisleka in vadiš.

Osnovnošolski
planinski tabor
KRANJSKA GORA 2021
Pozdravljeni.
Po krajšem koronskem premoru se to leto polni
energije in želja po novih doživetjih v naravi
vračamo z osnovnošolskim planinskim taborom, ki
ga vsako leto organiziramo mladi v sklopu PD Lisca
Sevnica.

Taborjenje bo potekalo na naši najljubši lokaciji,
na kateri vedno znova odkrivamo lepote narave,
V Športni zvezi Sevnica se zavedamo, da je čas ki nam jih ponuja Gorenjska: jezero Jasna, Kranjska
epidemije izjemno negativno vplival na gibanje Gora, Zelenci, Martuljški slapovi ter seveda bližnji
večine prebivalcev, zato pripravljamo nekaj vrhovi Julijcev. V galeriji slik pa si lahko pogledate,
kako smo se imeli leta 2019 v Mojstrani.
izjemnega za občane Sevnice.
Zbrali smo dovolj sredstev, da lahko ponudimo 6
Vabljeni vsi osnovnošolci
ur brezplačnih vadb na teden za dva meseca. Dve
uri brezplačne vadbe na teden bomo ponudili
iz občine in okolice.
starostnikom, ki so pod vodstvom trenerja vadili
že pred epidemijo. Štiri ure na teden pa bodo
namenjene tistim, za katere menimo, da so se
pomanjkljivo gibali že prej: osnovnošolskim otrokom
z manj možnostmi ter (drugi skupini) dijakom in
študentom.
Več o vadbah boste lahko izvedeli na našem
Facebooku, ko bo vse pripravljeno za začetek (zdaj
še čakamo točna določila NIJZ in se pripravljamo na
akcijo).
Število mest je omejeno.
Prijave in dodatne informacije dobite
Sara Martinšek
pri vodji tabora
Valentini Žibert (041 873 812)
ali Moniki Verhovc
www.facebook.com/szsevnica/
(planinci.smo@gmail.com)
do vključno 30. junija
oz.POHODNIŠTVO
do zapolnitve prostih mest.

KJE?
Kranjska Gora (Slatna)
KDAJ?
31. julij–7. avgust 2021

Ostanite zdravi in se vidimo julija.
MO PD Lisca Sevnica, Monika Verhovc

Profesionalna trenerja teniške šole Marko Sabolčki
in Gregor Ficko bosta nepogrešljiv člen letošnje članske ekipe.

Veseli smo, da vas bomo lahko povabili na zanimiva
teniška srečanja in druženje in da bomo spet slišali
vašo bučno navijaško podporo.
Gregor Ficko
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Iz preteklosti v sedanjost
Log
Log je zanimiv kraj. Po gibanju števila prebivalcev
zadnjih 150 let je povsem primerljiv z Boštanjem,
seveda če iz štetja izvzamemo Dolenji Boštanj,
ki mu je pa prebivalstvo v tem obdobju narastlo
za kar petkrat. Glede na geografske in ostale
okoliščine ne vidim nobenega razloga zakaj je Log
ostal v okvirih svoje naravne rasti, medtem ko se
je Boštanj industrializiral in poselil, razen enega,
in sicer prometnega. Prometne povezave so se z
gradnjo železniške povezave Sevnica-Trebnje, mostu
čez Savo in modernizacijo cest proti Krškemu, Celju
ter Mokronogu, v zadnji četrtini prejšnega stoletja,
izrazito naklonile razvoju Boštanja.
Kakor se to čudno sliši, je bil Log zgodovinsko bolj
povezan s Studencem in Sevnico kot z Boštanjem.

Moja misel
Zgodovina teče tudi ko ljudje pozabijo ali obupajo
nad njo, morda takrat še hitreje.
Kakorkoli, Log je ostal v okvirjih prvotne zasnove
»dolge vasi« na dvignjeni savski terasi ob vznožju
hriba Reber. Območje je nedvomno poseljeno že od
davnin; na »groblju« ob potočku Mivka pod vasjo,
so našli ostanke rimske naselbine, ki očitno ni bila
zgolj kmetija ampak nekaj več, morda celo sedež
neke oblasti, v potoku Kosmatec, proti Impoljci
pa votivno aro ali neke vrste kamnit oltarček
posvečen Cavtopatosu, ki je eden od pomočnikov
sončnega boga Mitre ko je ta ubijal bika. Gre torej
za poganskega svetnika, kar pomeni, da so imeli tam
nekakšno kapelico ali celo svetišče.

V milijonih se štejemo,
na enem planetu,
revni, bogati, drugačni,
hodimo drug mimo drugega
človek ostaja ,človeku neznan.
Za hip ustavimo korak
saj jutri spet bo še en dan,
pomislimo in se ozrimo vase.
Kaj za nas je sreča?
Je to košček kruha, kup denarja,
ali le prijazno podarjen nasmešek
in ponujena nam topla dlan.
Sandra Dermelj

Ni še tu, pa že cingljajo,
zvončki gozdni, travniški igrajo.
Mrzlim jutrom se ne dajo,
ker zabavo svojo imajo.
Se pripravljajo na pomladno rajo.
Bo brstelo in cvetelo,
vse okoli ozelenelo,
o pomladi se bo pelo.
Če na osnovi zgodovinsko znanih okvirjev razmišljam
o razvoju kraja v času po 11. st. ugotavljam, da
gospodje Sowensteini pravzaprav nimajo nič z
Logom, ker so tu pač vladali gospodje Ruckensteini,
poleg tega pa je Mirna naravna meja, ki je bila še
celo konec 18. st. resen problem. Iz vojaških opisov
takratnega časa je namreč razvidno, da je pod Radno
čez Savo vozil »kar dober brod« za prehod Mirne pa
je navedeno, da je čeznjo »steza za pešce in prevoz
z živino, kadar voda naraste je pa zveza prekinjena«.
Torej mostu čez Mirno v času, ko je bil Tariški grad
še živo naseljen s pravimi lastniki, sploh ni bilo. Pot
je bila menda prevozna med Radno in Logom, proti
Impoljci že nekoliko slabše, za silo se je prišlo do
Arta, naprej pa ne več. Skratka območje Radna-LogLukovec bi teritorialno prav lahka predstavljalo neko
podobno poselitveno središče kot Boštanj, vendar
se je pač zgodovinsko kolo zasukalo drugače. Morda
je v ozadju tudi kakšno rivalstvo med Sowensteini
in Ruckensteini, ter njihovimi nasledniki, ki bi, če bi
hoteli, verjetno lahko zgradili kakšno spodobnejše
prečkanje Mirne in tesneje povezali kraje, seveda
če bi jim to bilo v interesu. Vendar so se Rekštanjski
očitno raje povezovali z brodom s Sevnico, Boštanjski
pa s Šmarjem. povezava Boštanja s Šmarjem je
sicer presenetljiva, vendar je očitno dejstvo, ker je
v nekem viru iz 1503 navedeno, da je »naddiakon
iz Šmarja« v prisotnosti viteza Krištofa Lambergarja
pisal provizorju pri Sv. Križu, torej v Boštanj, da naj
potrdi in umesti Mihaela Diechpranta kot duhovnika
boštanjske cerkve. Naddiakon iz levega brega Save je
v tistem obdobju umeščal duhovnika v Boštanju, ki
je takrat spadal v župnijo Šentrupert, res pa, da je bil
tudi Šentrupert takrat pod oblastjo Celjskih grofov.
Zanimivo pa je tudi, da imata boštanjska in loška
cerkev praktično istega zavetnika, torej Sv. Križ, s
pridatkom povišanja in najdenja in tudi primeru Loga
lahko sumimo, da gre morda za križarsko zgodovino,
katere del je bil tukaj morda pač kdo iz družine
Ruckensteinov.

Po izročilu je Log nekoč imel celo svojo utrdbo ali
grad, za katero so ljudje govorili, da je »turški turn«
in glede na z gradovi oskrbljeno soseščino, bi me
presenetilo če temu res ne bi bilo tako. Iz kamenja, ki
je ostalo, ko se je ta porušila so potem menda zgradili
prvotno cerkev, ki naj bi imela gotske prvine, torej
lahko sega tudi v 12. st. Značilnost loške cerkve je tudi
osmerokotni zvonik, kar naj bi nekoč pomenilo, da je
cerkev nekaj posebnega, morda romarska. Cerkev
ima tudi pokopališče in glede na vse navedeno, bi
bila lahko tudi župnijska. Zakaj ni bila, ne vem, morda
kakšne notranje-cerkvene okoliščine.
Ob Savi pod vasjo je nekoč potekala vlečna navigacijska pot po kateri so z volmi in konji vlekli
čolne proti toku in še ne tako dolgo je tam stala
Gospodaričeva hiša, v kateri je bila nekoč čolnarska
postaja, gostišče in mlin. Ob gradnji elektrarn je hiša
padla, kot še ena od hiš na Hudih vilah za katero tudi
ni več sledu, pa se je še spomnim, da je bila med
cesto in Savo.
O prometu po Savi je nekaj zanimivega napisal tudi
štajerski duhovnik Josip Pajek, l. 1884:
»Ko sem leta 1862 sevniški grad obiskal, in sem se
izpred gradu po Savskej dolini oziral, se mi je zdelo,
da je menda ni blizo lepše okolice nego je Sevniška.
Po Savi so takrat še brodarili, in pol ure preje sem
čul brodnike in gonjače za Savoj vpiti, nego sem
jih zagledal. V dolgej ozkej ladiji so spravljali žito iz
Slavonije v Zidani most. Ladija se je pomikala po sredi
struge; vleklo njo je pa kakih deset parov volov, ki so
počasno na obrežju napredovali.«
Gonjačev in čolnarjev na Logu ni več, prometa pa več
kot kdajkoli.
Proti Boštanju se vračam torej ob Savi, po stari
navigacijski poti mimo zaselka Radna, kjer je bila
nekoč pošta, brod, čolnarska postaja, žandarmerija
in celo cestarska baza. Skratka, če bi zidovi teh starih
hiš govorili, bi imeli kaj povedati.
Moj prvi boštanjski romarski sprehod je tako
zaključen, šlo je po trikotniku med Povišanjem in
Najdenjem Sv. Križa, ki ga je uravnotežila Sv. Marija
V bistvu je Log primer, kako so lahko v razvoju nekega Magdalena, skrivnostna a ključna Jezusova učenka.
kraja odločilni vplivi, ki jih na prvi pogled niti ni Ženska mistika nad tokom Save in močnim temeljem
opaziti. Nobenih spopadov ali revolucij ni treba, le Kristusovega križa. Bog vas varuj.
vmesne odločitve oblastnikov, drobni interesi, koristi
in seveda simpatije ali antipatije.
Tekst in foto: Robert Kaše

18

marec 2021

Irena Modrin

Snegec malo je zapadel
potem pa sonček
prav na hitro ga je ukradel.
So sani se ustavile,
premalo zaleta so dobile,
ker skoraj vse snežinke so se že stopile.
Se ledeni mož je ujezil,
pa je nekaj ledenih okraskov
na stekla oken naredil.
V ranem jutru k oknu stopi,
se s pogledom nanj potopi.
Bo pihal, pihal res močno Ledeni mož,
da stekla se v okraske spremenijo,
veliko zvezd in zvezdic ledenih naredijo,
te s pogledom nanje lesketajoče zaslepijo
vendar.. te lepo razveselijo.
Z malim prstkom nežno se dotakni zvezde.
Gor in dol podrsaj, se poigraj
in najlepši izmed njih.. svoje ime daj.
Irena Modrin

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

Utrip življenja
Dva devetdesetletnika
v kladju nad blanco

Združenje borcev
za vrednote NOB

V Kladju nad Blanco sta zakonca Baškovič, Marija
in Slavko, praznovala 90. Rojstni dan. Slavko že
novembra, Marija pa v teh dneh. Slavko je bil rojen
v Sobenji vasi pri Čatežu ob Savi. V vojnih časih je
bila družina izseljena in je v izgnanstvu živela od leta
1941 do 1945. Pozneje se je zaposlil v rudniku na
Senovem, nato pa na železnici. Marija, po domače
Mimi, se je rodila v Kladju, v družini s 13 otroki.
0sem jih je odraslo. Po osnovni šoli se je zaposlila na
železnici, kjer je plela in »krampala«, pozneje pa na
Žagi v Sevnici. Leta 1966 sta se poročila. Prevzela sta
dva starejša človeka in zanju, za hišo in zemljo skrbela
do njune smrti. Pozneje sta se preselila na Marijin
dom, si tam sezidala hišo in skrbela za mamo ter
obdelovala hribovsko kmetijo. Rodila sta se jima hči
Marica in sin Jože. Imata štiri vnuke in štiri pravnuke.

Vsako leto je ZB za vrednote NOB Sevnica v
sodelovanju s krajevno organizacijo ZB za vrednote
NOB Zabukovje in Krajevno skupnostjo Zabukovje
organizirala srečanje v Zabukovju nad Sevnico s
pohodniki. Pohod je vsako leto organiziralo Društvo
za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško,
od Sedlarjevega do Gračnice.

RECEPTI
Ohrovt z gobami
in sevniško salamo
Če bi morali izbrati delikateso meseca, nam
marca ne bi bilo treba preveč razmišljati. Suha
salama, prva dama med suhomesnatimi izdelki v
tem mesecu, gotovo zaseda prvo mesto, saj ji je
na ta dan že od leta 1962 posvečen prav poseben
dogodek – sevniška salamijada. V organizaciji
Društva salamarjev Sevnica poteka vsako leto
10. marca, na dan mučenikov. Ne gre se čuditi,
da je dobila tudi glavno vlogo v tokratnem
receptu, ki so ga pripravili v Gostilni Repovž, Hiši
gastronomije Sevnica Premium. Naj vam tekne.

Ker letošnje razmere v državi ne dopuščajo tovrstnega
pohoda in srečanja, je delegacija 8. februarja na
kulturni praznik položila cvetje in prižgala svečo pri
spomeniku na pokopališču v Zabukovju, padlim
borcem v času NOB in se poklonila pri spomeniku
padlemu narodnemu heroju Kolman Alojzu-Maroku.

Navada je, da krajane, ki dopolnijo 90 let, aktiv RK
Blanca, predsednik KS in župan počastimo z obiskom
in priložnostnimi darili. Ker pa je čas korone, smo
obisk skrčili na minimum. Tako smo jih v ponedeljek,
1. februarja, obiskale predsednica OZRK Sevnica
Breda Sotošek, predsednica RK Blanca Cvetka Požun
in aktivistka RK Blanca Štefka Vidrih.
Želimo jima še veliko zdravih in zadovoljnih let.
Štefka Vidrih

Nadev:
Nasekljamo ohrovt, čebulo in jurčke. Čebulo
na ponvi prepražimo, dodamo jurčke in ohrovt.
Pražimo do mehkega, nato dodamo razžvrkljano
jajce in segrevamo toliko časa, da jajce zakrkne.

Vladka Blas, predsednica ZB Sevnica

Redkvica:
V kozici segrejemo maslo in sladkor, dodamo kis.
Rdečo redkev narežemo na štiri dele ter jo 30
minut kuhamo v mešanici masla in kisa.
Pire korenja: Korenje skuhamo na maslu
in smetani. Ko je dovolj mehko, ga čim bolj
pretlačimo, da dobimo gladek pire. Na krožnik z
žlico položimo malo pireja. Ohrovt oblikujemo v
kroglico, ki jo ovijemo s tanko narezano sevniško
salamo. Dodamo kuhano rdečo redkvico.
V receptu so uporabili sevniško salamo Kmečke
zadruge Sevnica, ki jo odlikuje certifikat kakovosti
Sevnica Premium.

Vinsko priporočilo:
Grega Repovž, sommelier leta 2021 po izboru
vodnika Gault & Millau, k tej jedi priporoča vino
Sauvignon, Vino Kozinc, letnik 2018
Pripravili Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica,
Recept Gostilna Repovž, Šentjanž.
Foto: Miha Hrenk, Aklih Designe in arhiv Gostilna Repovž
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Oglasi

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Prodaja poteka v skladu z navodili NIJZ.

Naročila na dozivljaj@kstm.si ali 051 680 287. (Delavniki: 9.00 – 16.00 | Sobota: 9.00 – 13.00)

GRAD
SEVNICA
Kjer se vajina
ljubezenska
zgodba začne.

www.kstm.si
Tel.: 051 680 289
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Oglasi
NOVA KNJIGA

»SVETI JURIJ IN JURJEVI PEVCI
NA SEVNIŠKEM«
Ciril Dolinšek

Knjiga
»Sveti Jurij in jurjevi pevci na Sevniš kem«
opisuje 24 Jurjevih skupin,
ki delujejo v Sevnici, njihove pesmi in zgodbe,
ki so jih dož ivljali med jurjevanji skozi leta.
Med branjem predstavimo ž ivljenje Svetega Jurija,
mite in legende, ki so se razš irili po svetu
in bogato različ nost jurjevanja na Slovenskem.

Osnovni podatki o knjigi: Format: A5; š t. strani 288; trda vezava; samozalož ba: Ciril Dolinš ek.

Naročilo knjige: 041 704 136 | e-pošta: ciril.dolinsek@gmail.com

Brezplačna izobraževanja
za zaposlene
v gostinstvu in turizmu
Kot projektni partnerji v e-Gradovi, ki ga vodi RRA Posavje, vse
zaposlene v gostinstvu in turizmu vabimo na izobraževanje za
krepitev kompetenc na področju dela, ki ga v sklopu projekta v
februarju in marcu pripravljajo na CPT Krško.
Vsi zainteresirani se prijavite s sporočilom na
ksenja.kragl@cptkrsko.si.
Izobraževanje je brezplačno in bo potekalo prek aplikacije Zoom.
Vabljeni, da okrepite svoje znanje in s tem pripomorete k
turistični ponudbi destinacij Čatež in Posavje.
Vir: KŠTM Sevnica
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Razvedrilo
LAŽNI
BOLNIK

SVOBODNA
ZEMLJIŠKA SLOVENSKI SPOZNAVNA
NAŠE
TEORIJA, OBMORSKO
POSEST V POPEVKAR GNOSEOFEVDARESNIK
LETOVIŠČE
LOGIJA
LIZMU

Zdravnik

FINSKA
KOPEL

Pride gospa k zdravniku. Zdravnik ji po temeljitem
pregledu reče: “Gospa, napisal bom recept.”
Gospa vsa presenečena odvrne: “Tudi vi radi
kuhate?”

DRUGO
IME ZA
TROJO
ROŽNI
VENEC
SL. PEVEC
PLESTENJAK

Lekarna

Gre blondinka v lekarno in želi kupiti mleko.
Pa vidi, da na ovoju piše odprite tu. Vpraša
farmacevtko ali imajo sploh kakšno mleko za
domov ?

IVAN
HROŠČEK, REITMAN
KI UNIČUJE FRANCOSKA
IGRALKA
MOKO
ADJANI

9. ARABSKA
HRVAŠKI
KOVINSKI SLOVENSKI OTOK V
ČRKA
OKRAS NA KOŠARKAR KVARNERJU, DOVOLITEV ODER ZA
PASU
SUŠENJE
LORBEK
ANTIČNA
SADJA
ARBA

Žepnina

“Očka, če mi ne daš več žepnine, bom vsem v
šoli povedal, kako majhno plačo imaš in tudi tok,
koliko je v resnici stara mamica!”

NAUK O
GIBANJU
PLINOV IN
TELES V
NJIH
MOŠKI Z
VELIKIM
NOSOM
PRITOK
ODRE

STARI OČE
OČETA ALI
MATERE

V glasbeni šoli

POMOČNICA V
LABORATORIJU

ČLAN
ALIANSE,
ZAVEZNIK
LUKA V
JUŽNI
ITALIJI
DRŽAVA
IRANCEV

IVO
ZORMAN

PREŠERNOVA
PESEM

ANTIČNO
RAČUNALO
AVTOMOBILSKA
NESREČA
KANADSKO
VELEMESTO,
SREDIŠČE
PROVINCE
ONTARIO

AMERIŠKI
FILMSKI IGRALEC
DULLEA

SVETLOBNI
POJAV OB
NEVIHTAH
ANG. ROCK
SKUPINA

KEMIČNI
SVINČNIK
OBMEJNI
PAS PRI
RIMLJANIH

PODNEBJE
SL. SMUČ.
(MARUŠA)
IRSKO
PRISTANIŠČE

VISOK
VOJAŠKI
ČIN
LOTION,
LOSJON

OLIVER
TWIST

ANTON
LAJOVIC
GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

PEVSKI
ZBOR
VERNOV
LITERARNI
KAPITAN
RDEČI
KRIŽ

ZAŠČITNI
PREMAZ

KUKAVICA
TROPSKE
AMERIKE
IVAN
LENDL

PRINOS
IMETJA V
ZAKON

BOLEZENSKA
RDEČINA
KOŽE

SLOVENSKI
PISATELJ
PETAN

TELOVADNA
PRVINA V
LEŽNI OPORI
NA ROKAH

Izžrebani so bili:
1. nagrada: Marija Krohne, Florjanska 6, 8290 Sevnica
2. nagrada: Žiga Kozinc, Žurkov dol 49, 8290 Sevnica
3. nagrada: Marija Deželak, Pot na zajčjo goro 15, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec MAREC
1. nagrada: Komplet ogrlice in uhanov, podarja Ustvarjalka Tinka,
Vrh pri Boštanju 20, 8294Boštanj

2. nagrada: Verižica z medaljonom, podarja Kuolmi, Marjeta Hribar s. p., oblikovanje nakita,

Izlake 62, 1411 izlake
3. nagrada: Uhani s pravimi rožicami v smoli, podarja NatureFingerprint,
Simona Androjna, s. p., kreativno ustvarjanje, Dolenji Boštanj 67, 8294 Boštanj

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.3.2021 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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Če bi radi živeli polno,
se moramo naučiti izkoriščati stvari
in imeti radi ljudi,
ne pa imeti radi stvari
in izkoriščati ljudi.

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

BARI: luka v južni Italiji, KEIR: ameriški igralec Dullea, AMRITSAR: mesto v Indiji, MOLEK: rožni venec

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
MICHAEL DOUGLAS.

Učitelj: Janez, ali veš kateri instrument je
najstarejši?
Janez: Ja, harmonika!
Učitelj: Popolnoma napačen odgovor, zakaj pa
tako misliš?
Janez: zato ker je vsa zgubana.

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

LEPILO
GLAVNO
MESTO
RUSKE
BAŠKIRIJE

SVETO
MESTO
SIKHOV
V INDIJI
GOSTLJATA KORALNI
OTOK
JED IZ
DEL KOLEKOSOV
SARSKE
MESA
DIRKE

VICOTEKA

Visoko cvet dviguje
in za soncem pogleduje,
ko jeseni odcveti,
s semeni ptičke pogosti.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
ovca

Izžrebanka:

Jožica Perc, Gabrijele 31a, 8296 Krmelj

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja cerkev na sliki?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Vodna površina na sliki se imenuje Ribnik Krmelj.

Izžrebanec:

Mirko Glušič, Krmelj 86a, 8296 Krmelj

Oglasi

AKCIJA

sivec - 0,45 €/kom
natura - 0,47 €/kom

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.

STREŠNIKI

izolacije

strešna okna

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili
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.

KMEČKA TRŽNICA
SEVNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO, PETEK in SOBOTO od 8. do 12. ure

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE
GRADNJE
knauf

ZUNANJE UREDITVE
e-mail: jazbec.anton@gmail.com

vsako prvo in tretjo soboto

Z RAZŠIRJENO PONUDBO
Informacije:
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje | Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si
marec 2021

23

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEVNICA
letovanje v hotelu Delfin Izola je v marcu odpovedano
NOV TERMIN je od 22. 4. do 29. 4. 2021 - prijave do konca marca
oddih v Hotelu Vita v Dobrni z možnostjo dodatnih aktivnosti
je v terminu od 25. 4. do 30. 4. 2021 (cena 245 €/osebo, 5 x
polpenzion) prijave do konca marca
za vsa letovanja je možno koristiti turistične bone
letovanje Dugi otok (še nekaj prostih mest)
od 26. 6. do 3. 7. 2021 (cena 395 €/osebo)
izleti po programu 2021 (na pršut, Cernik Slavonija)
pikado - vaje se pričnejo v četrtek, 4. 3. 2021, ob 18. uri
v prostorih OZVVS - poleg avtobusne postaje v Sevnici
konec marca se prične ročnodelski krožek - prijavite se
ljubitelji petja - pevski zbor
bo pričel z vajami takoj ob sprostitvi ukrepov
članarino lahko poravnate v pisarni društva
vsako sredo med 9. in 11. uro ali jo nakažete na račun
pri DH SI56 6100 0002 1920 698 s pripisom člana
objavljen je razpis za sestavo prednostne liste
za dodelitev stanovanj ki traja do vključno 15. 3. 2021
informacije na društvu
Ob tej priliki se DU Sevnica iskreno zahvaljuje vsem donatorjem,
ki so nam v letu, ki je minilo pomagali pri izvedbi programov.
(Vsi dogodki so organizirani v skladu z navodili NIJZ.)

INFORMACIJE na društvu vsako sredo od 9. do 11. ure ali na: 07 81 44 151

o zdravi!
Ostanim

Vaše Društvo upokojencev Sevnica



   

   
  
  
    
  



     
       

• TOPLOTNE ÈRPALKE
• KLIMA NAPRAVE
• TALNO GRETJE
• PREZRAÈEVANJE

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

Čestitke
za praznike
v marcu!

Zima se počasi poslavlja in pomlad
nas bo zvabila na naše vrtove.
Na Vrtnariji v Ribnikih in Cvetličarni »Silva«
vam nudimo:

VABIMO VAS NA PREDAVANJE
predava ing. Marija Hrovat
Sreda, 18. 3. 2020, ob 17. uri
Kulturna dvorana Sevnica

Sadike balkonskega cvetja,
enoletnic, trajnic,
semena in gomolje, zemljo,
lonce, okrasne posode,
sadike EKO zelenjave,
seme EKO Amarant in ostalih semenarn.
Sedaj je čas, da prinesete svoja korita in posode
za poletno zasaditev. Vabljeni, da nas obiščete.

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

