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GRAJSKE NOVICE
BESEDE UREDNICE
Spet bomo lahko začeli bolj sproščeno
uživati v doživetjih in ob klepetu z nam
dragimi osebami. Prišla je pomlad, ki
prinaša drugo energijo. Tudi sprostitev
ukrepov je prinesla s seboj novo upanje, pa
tudi navdušenje za obisk raznih dogodkov
in tudi njihovo organiziranje.

Ker je bil projekt Kolektivne blagovne
znamke v okolju dobro sprejet, lahko za
svoj užitek ali kot darilo drugemu kupite
izdelke s to blagovno znamko, saj so zelo
kakovostni.
Pričakujemo lahko tudi nekaj koncertov
in ob vsem tem dogajanju upamo, da se
bo stanje normaliziralo in bomo z večjim
V občini Sevnica se bo marca in tudi v pričakovanjem zrli v prihodnost ter z večjim
prihodnje veliko dogajalo. Praznovali zagonom ponujali na trgu naše storitve, s
bomo vsi, tako ali drugače. Veliko doživetij tem pa povečali obisk turistov.
bomo z vami delili različni organizatorji.
Sevnica ima tudi veliko lepot, ki jih lahko Ostanite dobro in zdravi. Spremljajte
spoznavate.
dogajanje v lokalnem časopisu in na portalu
Pripravljena je nova ponudba košaric in Moja občina. Sporočajte, kar boste doživeli
produktov, ki jo lahko spoznate v turistični lepega, uživajte ob ponudbi in se beremo v
agenciji. Lahko se podate na naš najvišji prihodnji številki.
hrib Lisco s kolesom, peš in tudi z avtodomi
ste dobrodošli. Kmalu se boste odločali
Mojca Pernovšek
tudi o nakupu vstopnic za bazen.

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

LETA 2021

KULTURNA DVORANA SEVNICA
17. marec 2022
ob 18.00

PREDSTAVITEV PREJEMNIKOV IN PREJEMNIC
PRIZNANJ V RAZLIČNIH KATEGORIJAH
Nagovori predsednice Športne zveze Sevnica Sare Martinšek,
župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka in
direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek.
Prijazno vabljeni

SEVNICA

TRADICIONALNO OCENJEVANJE
DOMAČIH SALAM

Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala
Prelom: KŠTM Sevnica,
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
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 2022, 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.
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RUDI STOPAR - zlata Prešernova plaketa Zveze kulturnih društev Sevnica

Brskanje po tem košu me vrne v zgodnje
otroštvo. Prvo nagrado sem prejel v tretjem
razredu osnovne šole. Nagrada je bila izlet z
veliko skupino žena za 8. marec v Postojnsko
jamo. Bil sem mala zvezdica med temi
ženami. Nagrado sem dobil, ker sem zrisal za
šest šolskih razredov Prešernovo rojstno hišo
in toliko portretov našega pesnika.
Težko je izločiti iz te številčnosti pomembne
nagrade iz moje likovne in literarne
preokupacije. Vse imajo svojo težo. Prišle
so iz domačih logov in tujine. Naj jih nekaj
naštejem. Francija, Kanada, sem tudi častni
občan mesta Dundas, Turčija, Japonska,
Hrvaška, Srbija, Bosna in še od kod. Doma v
Posavju, Trebnjem, Makolah in Prevaljah.

Vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar
je z dolgoletnim ustvarjalnim delom
pomembno zaznamoval sevniško kulturo,
zato mu je Zveza kulturnih društev Sevnica
ob slovenskem kulturnem prazniku
podelila najvišje priznanje zlato Prešernovo
plaketo.

jih tudi pri stricu v Jelovem pri Radečah. Nosil
jih je iz Papirnice, v kateri so bile nametane na
velike kupe in pripravljene za mletje. S poezijo
in igranjem sem se spoznal in nanje navezal
na šolskih proslavah. Rad sem risal, kar me
je navdušilo v šoli in pri slikarju Tiholetu ob
izdelavi kulis za igre. Za vsa ta spoznanja sem
hvaležen mojim učiteljicam: Mariji Bonča,
V februarju ste ob kulturnem prazniku Minki Gale, Mariji Hvatov, Minki Henigman in
prejeli najvišje priznanje zlato Prešernovo učitelju Viktorju Krenčiču.
plaketo Zveze kulturnih društev Sevnica,
Intenzivneje sem se začel ukvarjati s poezijo
za kar vam iskreno čestitamo. Kaj vam
in dramsko igro v srednji šoli v Ljubljani.
pomeni prejetje takšne nagrade?
Pri poeziji me je spodbujala profesorica
Od srca hvala za čestitko in vabilo na pogovor Ileana Kopčaver. Popravljala mi je pesmi in
ob tem lepem dogodku. Izkoriščam priložnost svetovala, kako dobro pisati.
tudi za zahvalo in aplavz obiskovalcev na
Kakšna je bila vaša umetniška pot? Od kod
podelitvi nagrad, vnaprej pa tudi hvala za
jemljete navdih za svoja umetniška dela
prebiranje mojih nametanih misli v razgovoru
oziroma literarne stvaritve? Imate tudi vi
za Grajske novice.
svojo muzo?
Kaj mi pomeni nagrada? Vse nagrade, od
Ob zaposlitvi leta 1957 v Jugotaninu v
stiska rok, objema, prijazne besede, razprtih
tehničnem poklicu mi je za vzporedno
svetlih oči, predvsem otroških, knjig s
delo ostala dejavnost lepega, kakor sam
posvetilom, do pisnih in predmetnih, mi
imenujem umetnost. Vključil sem se tvorno
hvaležno človeško enakovredno padajo na
v društvo Svoboda s pisanjem poezije in
dušo. So plačilo za opravljeno delo: relikvije –
igranjem v igralski skupini. Ob možnem
drag, ljub spomin.
izboru orodij in varilnega pribora sem začel
Ste kulturnik z večplastno likovno in likovno ustvarjati. Delo je dobilo neustavljiv
literarno ustvarjalnostjo, ki ste ji predani že zagon doma. S povezavo z enako mislečimi iz
več kot 60 let. Kako se je začelo? Kaj vas je sosednjih občin se je moja dejavnost razrasla
navdihnilo, da se začnete ukvarjati z likovno in dosegla meje domovine, pozneje pa tudi
onstran meja.
umetnostjo in literarno dejavnostjo?
Začelo se je v zgodnjem otroštvu in se širilo
v osnovni šoli, pa nižji gimnaziji. Bil sem
zelo radoveden in živ – razposajen otrok.
Imel sem srečo, da sem si lahko okoli doma
ogledoval delo rokodelskih mojstrov, in sicer
v neposredni soseščini: mizarje Mizarske
zadruge, sodarje iz Jugotanina, čevljarje
pri Gajdošu in kovaštvo pri Jugu in v naši
kovačnici pri stari mami v Boštanju, v kateri
sem pomagal očetu. Vse to me je navduševalo
in sem se pri šolskem ročnem delu z raznimi
izdelki preizkušal sam. Zelo rad sem prebiral
knjige, ki sem jih že leta 1946 dvigoval v
knjižnici v Jugotaninski dvorani. Dobil pa sem

Že vrsto let ste aktivno vključeni v kulturni
utrip občine Sevnice in tudi Posavja.
Kako bi bralcem prikazali svoj široki
spekter delovanja v domači občini, na
podlagi katerega ste gotovo pomembno
pripomogli k razvoju kulture v Sevnici
(vzpostavitev Galerije Ana in Galerije
Eskulap v Zdravstvenem domu Sevnica,
Radogost, sodelovanje z JSKD in ZKD
Sevnica …)?
Poleg omenjenih sem zasnoval tudi
Galerijo v izložbi Elektrotehne v Sevnici. Za
800-letnico Boštanja sem izdelal 5 obeliskov
od načrtovanih 9. Projektiral in opremil sem
3 kapelice in molilnico v Domu Impoljca ter z
vitraži opremil kapelice Marijinega križevega
pota na Topolovcu. Opremil sem Cvičkovo
klet v Kostanjevici na Krki in krško klet v
Leskovcu.
V desetih letih sem pripravil na gradu Sevnica
v zbirki Ogled 130 razstav z več kot 150
gostujočimi umetniki iz domovine in tujine.
Tvorno sodelujem z JSKD in ZKD Sevnica.
Osem let sem mentor Mednarodnega
sevniškega likovnega shoda Grad, ki se ga
udeleži veliko ljudi. Sodelujem na njihovih
likovnih in literarnih delavnicah in natečajih.
Kakšni so bili pogoji za umetniško
udejstvovanje pred leti in kakšni so zdaj?
V preteklosti je bilo v kulturi več navdušenja.
Ker je bila kultura razumljena kot družbeno
pomembno delo, je imela močno podporo v
podjetjih in družbi nasploh. Strukturno je bila
vezana na republiško skupščino z zborom za
kulturo in prosveto s poslanci s tega področja.

Na vprašanje o svoji muzi moram pritrdilno
odgovoriti. Imam jo in še več, imam svojega
angela varuha. To je moja draga žena. Brez
nje bi bil ptič z eno zlomljeno perutjo; najbrž
me že ne bi bilo več.

Se vam zdi, da bi kulturi v najširšem
pomenu morali namenjati več pozornosti?

Za svoja umetniška in literarna dela ste
doma in v tujini prejeli številne nagrade,
odličja, plakete in tudi najvišja častna
priznanja. Na kaj ste najbolj ponosni in
zakaj?

Kako gledate v prihodnost?

Od otroštva do zdaj, pozne jeseni življenja,
se mi je nabral zvrhan koš listnih zahval,
priznanj, diplom, nagrad, plaket in medalj.

Vsekakor bi bilo treba kulturi nameniti več
pozornosti.
Optimistično, in sicer zaradi pristopa mlajših
generacij in svežine njihove vneme za kulturo
– življenje.
Z Rudijem Stoparjem se je pogovarjala
Katja Pibernik, koordinatorka JSKD OI Sevnica.
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stanje ter temeljne cilje in naloge sistema
varstva ter vidike morebitnih nesreč glede
na ocene ogroženosti. Navaja smernice
za organiziranje in razvoj sil in sredstev za
zaščito, reševanje in pomoč ter smernice za
usposabljanje, izobraževanje in financiranje.

POROČILO
28. REDNE
OBČINSKE SEJE
Občinski svet Občine Sevnica je na 28. redni
seji, ki je potekala 2. februarja, sprejel Odlok
o spremembah in dopolnitvah Občinskega
prostorskega načrta Občine Sevnica 3. S
tem se je zaključil zahteven in kompleksen
proces tretje obsežne spremembe krovnega
prostorskega dokumenta, ki je bil sprejet v
letu 2012.
Vsebinsko predstavitev je po uvodnih
nagovorih župana Srečka Ocvirka in vodje
Oddelka za okolje in prostor Romana
Perčiča podala predstavnica izdelovalca
akta, Ljubljanskega urbanističnega zavoda,
dr. Petra Vertelj Nared. Med razlogi za
pripravo sprememb in dopolnitev so bili
poleg razvojnih projektov občine in pobud
občanov tudi nove strokovne podlage,
posegi v območja urejanja državnih
prostorskih aktov, spremembe predpisov
in splošnih smernic nosilcev urejanja
prostora ter uskladitve z dejansko rabo
zemljišč in katastrom. Obravnavano je bilo
celotno območje občine, spremembe pa
so se nanašale na tekstualni in grafični del
občinskega prostorskega načrta.
V celotnem procesu priprave akta je bilo
obdelanih skupno 447 pobud v povezavi
z razvojem dejavnosti na področjih
gospodarstva, kmetijstva, turizma in
vinogradništva ter z vidika uskladitve s
stanjem, upravnimi dovoljenji in veljavnimi
prostorskimi akti. Upoštevanih je bilo 61
odstotkov vseh pobud, 19 odstotkov jih je
bilo delno upoštevanih, zaradi neskladnosti
s kriteriji za vrednotenje, cilji prostorskega
razvoja, varstvenimi cilji in predpisi pa je
bilo 20 odstotkov pobud neupoštevanih.
Pozitivno mnenje za vsako spremembo je
moralo podati 30 nosilcev urejanja prostora.
Občina je osrednji nosilec prostorskega
načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje
za medsebojno skladen in uravnotežen
razvoj vseh dejavnosti v prostoru.
Prilagajanje krovnega prostorskega akta
potrebam posameznikov in gospodarstva
je ena ključnih nalog na tem področju, zato
bo Občina Sevnica takoj po uveljavitvi te
spremembe že v prvi polovici tega leta
odprla nov postopek celovitih sprememb in
dopolnitev.
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Člani sveta so v sklepnem delu seje podali
pozitivno mnenje dvema kandidatkama
za ravnateljico Osnovne šole Tržišče, in
sicer Olgi Vodopivec iz Malega Črnela in
mag. Mateji Repovž Lisec z Malega Cirnika
Občinski svet je sprejel tudi predlog Odloka pri Šentjanžu, zadnji s prednostjo pri
o občinskem podrobnem prostorskem imenovanju.
načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj,
skupaj z elaboratom ekonomike. S tem se,
po opravljenih več temeljitih vsebinskih
razpravah, omogočajo prostorski pogoji
za nadaljnje načrtovanje gradnje treh VLADNI OBISK
večstanovanjskih objektov zasebnega V OBČINI SEVNICA
investitorja na območju nepozidanih
stavbnih zemljišč med Kozjansko in Krulejevo
ulico ter obstoječo večstanovanjsko Obisk Vlade Republike Slovenije, ki je
pozidavo na Planinski cesti v Sevnici.
potekal konec januarja, je bil za celotno
regijo in občino Sevnica zelo pomemben.
Člani sveta so sprejeli poslovni načrt Teme in vsebine, ki jih je na številnih
Javnega podjetja Komunala, d. o. o., Sevnica delovnih srečanjih predsedniku vlade in
za leto 2022, ki ga je predstavil direktor posameznim ministrom predala Občina
Mitja Udovč. Temeljni gradnik delovanja Sevnica, so se večinoma nanašale na
podjetja je kakovostno in občanom prijazno prometno povezanost in odprtost Sevnice
izvajanje obveznih gospodarskih javnih kot močnega gospodarskega centra in
služb, med katerimi so preskrba s pitno središča srednjega dela tretje razvojne
vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, osi med Celjem in Novim mestom do
pogrebna služba s 24-urno dežurno službo, avtocestnega koridorja in na zmanjševanje
urejanje javnih površin, ravnanje z odpadki, razvojnih razlik med regijami s fiskalno in
upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, upravno decentralizacijo države.
javna razsvetljava, po novem pa deluje
tudi kot operater distribucijskega sistema Prvi dan vladnega obiska se je državni
zemeljskega plina na območju občine in kot sekretar Marjan Dolinšek z Ministrstva za
dobavitelj zemeljskega plina. Delež storitev izobraževanje, znanost in šport udeležil
največje sevniško javno podjetje opravlja delovnega srečanja na Osnovni šoli Ane
na trgu, s ciljem odpiranja investicijskega Gale Sevnica skupaj z županom Srečkom
potenciala, ki je podlaga za nadaljnji razvoj. Ocvirkom in poslancem Tomažem Liscem.
Sprejel jih je ravnatelj šole Gregor Pirš.
Naslednja točka dnevnega reda je bila Osrednja tema srečanja je bila bodoča
uskladitev cen komunalnih storitev v novogradnja te šole, pa tudi strategija
občini Sevnica, ki jih je na temeljih državne razvoja predšolske in šolske vzgoje kot
zakonodaje vsako leto treba uskladiti na celote. Časovnica obiska je zajemala tudi
podlagi elaboratov o oblikovanju cen za ogled terena bodoče novogradnje šole in
obvezne gospodarske javne službe. Cene obisk Srednje šole Sevnica s sprejemom pri
čiščenja komunalne odpadne vode in ravnatelju Matjažu Prestorju. Sledil pa je še
ravnanja z odpadki ostajajo na primerljivi obisk v podjetju Stilles, ki s sevniško srednjo
ravni. Zaradi splošne rasti cen energentov šolo sodeluje na področju praktičnega
se nekoliko zvišuje cena preskrbe s pouka.
pitno vodo ter odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode. Del končne
cene za uporabnika je prek subvencij pokrit
iz občinskega proračuna. Občinski svet je
potrdil vse štiri elaborate, prav tako pa tudi
letošnji elaborat o oblikovanju cene 24-urne
dežurne službe; cena zadnje se znižuje.
Med drugimi točkami dnevnega reda so
člani sveta sprejeli program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v občini
Sevnica za obdobje 2022–2025, celovito
pa ga je predstavil poveljnik Gasilske zveze
Sevnica Gašper Janežič. Program zajema
ukrepe in cilje na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki lahko
prizadenejo občino Sevnica. Opredeljuje

Državni sekretar Ministrstva za obrambo
mag. Janez Žakelj in generalni direktor
Uprave Republike Slovenije za zaščito
in reševanje Darko But sta se srečala s
predstavniki sevniške občine in občinske
gasilske organizacije ter predstavniki
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Na drugi dan delovnega obiska je predsednik
Vlade Republike Slovenije Janez Janša v
sklopu delovnega kosila v Hotelu Ajdovec s
posavskimi župani in več ministri razpravljal
o ključnih izzivih posameznih občin.
Podjetje Plastoform Blanca je gostilo
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zdravka Počivalška. Sprejel ga je direktor
Stane Habinc skupaj s podžupanom
Janezom Kukcem in poslancem Tomažem
Liscem, srečanja pa so se udeležili tudi
predstavniki največjih sevniških podjetij.
»Moč
sevniškega
gospodarstva
je
impresivna,« je ocenil minister in izpostavil
bodoče načrtovane vire in državne razpisne
perspektive, ki bodo v nadaljnji blagor
gospodarskega razvoja.

predstavniki občine in ga seznanili z
aktivnostmi na področju digitalizacije
lokalne skupnosti.

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič
je obiskal Okrajno sodišče v Sevnici,
pogovarjali pa so se predvsem o iskanju
rešitev glede načrtovane obnove objekta.
Na Policijski postaji Sevnica je potekal
sestanek z državnim sekretarjem dr. Božom
Predaličem z Ministrstva za notranje zadeve.
Pogovarjali so se o varnostni situaciji v občini
in zagotavljanju varnega bivanja. Med
drugimi vsebinami je bila izpostavljena tudi
problematika povečanega hrupa na strelišču
Radna, ki je glede na meritve sicer v mejah
dopustnega, razpravljali pa so o načinih
blažitve hrupa in upravljanju primernih
terminov.

Državna sekretarka Mateja Ribič z
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti je obiskala sevniško
območno službo Zavoda za zaposlovanje in
podjetje Lisca Sevnica.

Družbena omrežja Občine Sevnica

Facebook

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris
Andrijanič se je v sklopu vladnega obiska
udeležil predstavitve podjetja Sistemi
IN ES iz Boštanja, ki deluje na področju
avtomatizacije procesov, robotike in
elektromotorskih pogonov. Direktor Slavko
Senica je skupaj s sodelavci predstavil
vizijo podjetja in izpostavil pomembnejše
projekte. Ministra so pozdravili tudi

Instagram

YouTube

#občinasevnica
marec 2022

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

štaba Civilne zaščite. Razpravljali so o
strateških izzivih in ciljih za prihodnost. Med
izpostavljenimi temami srečanja je bil tudi
načrt dopolnitve tehničnih potreb gasilske
organizacije, med njimi novega gasilskega
vozila GVCDZ-1 za reševanje z višin in
globin ter urejanje pristajalne ploščadi za
helikoptersko reševanje. Državni sekretar
je pohvalil in se zahvalil za izjemno delo
gasilcev Gasilske zveze Sevnica in za njihovo
dobro sodelovanje z vsemi službami, ki
Na delovnem sestanku v Sevnici sta
opravljajo življenjsko pomembne naloge
bila državni sekretar Ministrstva za
zaščite in reševanja.
infrastrukturo Aleš Mihelič in direktorica
Direkcije za infrastrukturo Liljana Herga. V
pogovoru z županom Srečkom Ocvirkom,
direktorjem občinske uprave Zvonetom
Košmerlom in poslancem v državnem
zboru Tomažem Liscem so bili izpostavljeni
večji infrastrukturni projekti na območju
sevniške občine, ki se že izvajajo oziroma so
načrtovani za to in prihodnje leto. Državni
sekretar je izpostavil pomen dobrega
partnerstva z lokalnimi skupnostmi in se
zahvalil za uspešno sodelovanje z Občino
Sevnica.
Lisco in Tončkov dom sta si v sklopu
regijskega vladnega obiska ogledala
državni sekretar Anton Harej z Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Alina Cunk Perklič, vodja koordinacijskega
odbora CLLD na ministrstvu. Prisluhnila
sta predstavitvi projektov LAS Posavje, s
katerimi je bila v zadnjih letih, od prevzema
lastništva, ki ga je opravila Občina Sevnica,
realizirana celostna obnova Tončkovega
doma. Pogovarjali so se o uspešnosti črpanja
sredstev CLLD-skladov, ki ga je opravil LAS
Teme srečanja z ministrom Zvonetom
Posavje, tudi na splošno, s predstavljenim
Černačem, Službo Vlade RS za razvoj in
poročilom o aktivnostih in nekaterimi
evropsko kohezijsko politiko so bile v glavnini
drugimi izpostavljenimi projekti.
namenjene projektom, ki se na območju
občine Sevnica izvajajo z uporabo evropskih
sredstev: gre za projekte komunalnega
opremljanja Poslovne cone Sevnica z
gradnjo nadvoza, gradnjo kanalizacijskega
sistema in hidravličnih izboljšav. Srečanje je
potekalo v konferenčni dvorani Komunale
Sevnica, ob navzočnosti župana Srečka
Ocvirka in poslanca Tomaža Lisca. Sledil je
še terenski ogled gradnje nadvoza na Savsko
cesto.
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REGIJSKI PROJEKT
AJDOVSKE ZGODBE
IZ POSAVJA
V ponedeljek, 31. januarja, smo v Radečah,
v Kulturno-turističnem rekreacijskem centru
(KTRC) predstavil regijski projekt Ajdovske
zgodbe iz Posavja. V projektu sodelujemo
KŠTM Sevnica, Zavod Svibna iz Krškega
kot vodilni partner, Občina Krško, Posavski
muzej Brežice in Hotel Ajdovec iz Sevnice.
Naš namen je, da z naravno in kulturno
dediščino povežemo zgodovinsko obdobje
in izročilo ajdov, ki so pred več kot 7000 leti
živeli na naših ozemljih.

KTRC Radeče bo pripravil še promocijski
film, zato budno spremljajo utrinke iz naših
aktivnosti. Oblikovali bodo tudi integralni
turistični produkt in izvedli študijsko turo po
izbranih posavskih ajdovskih lokacijah.
Vrednost projekta znaša skoraj 190.000
evrov, Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja pa ga sofinancira v vrednosti
nekoliko manj kot 150.000 evrov.
Eva Urh, KŠTM Sevnica
Foto: KTRC Radeče

MOJA DEŽELA,
LEPA IN GOSTOLJUBNA
- ČISTILNE AKCIJE,
OBČINA SEVNICA

Projekt se je začel izvajati na začetku leta
2021. Zavod Svibna je zbiral zgodbe in mite
o posavski ajdih, ki so veljali za velikane,
graditelje
kamnitih
monumentalnih
struktur. Poskušali so povezati arheološka Spomladanske čistilne akcije, občina
najdišča v Posavju, ki imajo v svojem nazivu Sevnica – 2022
pridevnik ajdovski, kot so Ajdovska jama
pri Nemški vasi, Ajdovska jama v Silovcu
pri Sromljah, Ajdovski Gradec nad Vranjem
pri Sevnici in Ajdov grob na obronku gozda
Jatna v radeški občini. Vse te povezujejo
ČISTILNE AKCIJE
različna ajdovska obdobja, od mlajše
kamene dobe do pozne antike.
PO OBČINI
Na Občini Krško bodo posneli film o Ajdovski
jami, Posavski muzej Brežice bo izvedel
rokodelske delavnice, razvil spominke,
izdelal interaktivni zemljevid aplikacijo Sledi
ajdov v Posavju in izvedel raziskavo o sledeh
ajdov v Posavju.

SEVNICA
APRIL 2022

KOORDINATOR:
TURISTIČNA ZVEZA OBČINE SEVNICA
V SODELOVANJU Z
OBČINO SEVNICA, KŠTM SEVNICA IN
KOMUNALO SEVNICA

IZVEDBA V SKLADU Z NAVODILI NIJZ

Na KŠTM Sevnica bomo aktivnosti začeli v
tem letu, in sicer bomo postavili razstavo o
Ajdovskem gradcu na gradu Sevnica, izvedli
bomo delavnice za turistične vodnike in na
Ajdovskem gradcu tudi dva javna dogodka.
Hotel Ajdovec bo izvedel kulinarične
delavnice na temo ajdovskih jedilnikov, kot
zanimivost tudi ajdovske piškote. V sklopu
projekta bodo kupil tudi starinski jedilni
pribor.
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Urejena in čista narava je sestavina kakovosti
življenja, temeljna prednost in pogoj
sodobnega turizma. Čisto, zdravo in urejeno
okolje, čiste vode in zrak so bogastvo, ki nam
ga je poklonila narava, sami pa moramo
skrbeti za urejenost in varovanje tega.
Večina ljudi se čedalje bolj zaveda, kako
pomembno je urejeno okolje za kakovost
življenja, in čedalje več prebivalcev Slovenije
se zavestno in organizirano vključuje v
prizadevanje za urejeno okolje v sklopu
projekta spomladanskega urejanja okolja,«
so zapisali pri Turistični zvezi Slovenije.

Projektu se, kot že vrsto let, tudi letos
priključujemo v Turistični zvezi občine
Sevnica v sodelovanju s Komunalo Sevnica.
Pozivamo člane krajevnih skupnosti in
turističnih društev, da se akciji pridružijo
organizirano.
Spomladanska čistilna akcija bo v naši občini
potekala dva konca tedna v aprilu, datume
še sporočimo in objavimo.
Iz Komunale Sevnica sporočajo, da lahko,
če potrebujete, enkrat na leto brezplačno
najamete kontejner za smeti v vsakem
gospodinjstvu.
V želji in prizadevanju, da bi naši kraji sijali
v najlepši luči ne le za turiste, temveč tudi
in predvsem za vse nas, ki tu živimo, vas
lepo vabimo, da se spomladanskih čistilnih
akcij udeležite, predvsem pa, da zavestno in
pravilno ravnate z odpadki vse leto.
Akcij se udeležite na lastno odgovornost ter
ob upoštevanjem veljavnih ukrepov NIJZ.
Alenka Kozorog, Turistična zveza občine Sevnica
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ŠTEVILO VKLJUČENIH
PONUDNIKOV V KBZ
SEVNICA PREMIUM
VEČJE ZA 14
Dne 23. februarja je v Gostilni Repovž, ki
od leta 2020 nosi naziv hiša gastronomije
kolektivne blagovne znamke (KBZ) Sevnica
Premium, potekala slovesna podelitev
certifikatov kakovosti istoimenske KBZ.

MED USTANOVNIMI PARTNERJI
MREŽE KOLEKTIVNIH BLAGOVNIH
ZNAMK TUDI SEVNICA PREMIUM
Na slovesnem srečanju 31. januarja je bila
vzpostavljena Mreža kolektivnih blagovnih
znamk (KBZ), oblikovanih po modelu
Izvorno slovensko, katerega avtor in lastnik
je podjetje ProVITAL. Med dvanajstimi
ustanovnimi partnerji, poleg podjetja
ProVITAL enajst KBZ – Bohinjsko/From
Bohinj, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske,
Srce Slovenije, Idrija izbrano, Jeruzalem
Slovenija, Okusiti Laško, Blejski izbor, Naše
najboljše in Iz doline Soče, je tudi kolektivna
blagovna znamka Sevnica Premium.
»V Mreži si bomo prizadevali za skupen
strateški razvoj in prenos znanja, izkušenj in
spretnosti, skupne raziskovalne aktivnosti,
prijave na razpise ter vzpostavitev modela
platforme, ki bo omogočila informiranje,
komuniciranje, trženje, prodajo, logistiko,

distribucijo
in
evalvacije
certificirane
ponudbe
visoke
kakovosti
in
lokalne dodane vrednosti vsake KBZ. Glavni
namen Mreže je doseči boljšo informiranost
in ozaveščanje javnosti o pomenu lokalno
pridelane in predelane hrane, storitev in
doživetij, s čim manjšim ogljičnim odtisom
ter posledično večjo povezano prodajo
po cenah, ki so skladne s pričakovanjem
ozaveščenih kupcev,« so v izjavi za javnost
zapisali v ProVITALu.
Več o Mreži KBZ, poteku srečanja in
strokovni podpori preberite v spletni različici
članka na portalu Moja občina Sevnica.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Trem rokodelcem, sedmim gostincem,
12 pridelovalcem domačih živil in NAMIG ZA PREMIK
Hiši gastronomije se je pridružilo pet
pridelovalcem živilskih izdelkov in pridelkov
ter trije rokodelci.
Marec je mesec novih začetkov, najprej
bo na vrsti pustni torek in zagotovo bodo
pustne maske pregnale zimo. Svoj praznik
bodo praznovali moški na dan mučenikov,
istočasno bo v Sevnici potekala že
tradicionalna sevniška salamijada. Zagotovo
pa je marec najbolj ženstven izmed vseh, saj
bomo praznovali dan žena in materinski dan.

Še pet že prej vključenih ponudnikov je na
ocenjevanje, ki ga je strokovna komisija v
sestavi prof. dr. Janez Bogataj, dr. Tanja
Lešnik Štuhec, dr. Jana Vilman in Franci
Jezeršek opravila v oktobru 2021, prijavilo
nove izdelke.
Vabimo vas, da se v toplih pomladnih dnevih
sprehodite po grajskem parku, postanete na
kateri izmed energijskih točk na energijski
poti in uživajte v zvončkih, ki jih je v tem času
vse polno po vsem grajskem griču.

Njena življenjska zgodba je izjemna in
zagotovo vas ne bo pustila ravnodušnih.
Grad je grofica kupila leta 1910 in se še v
istem letu preselila v Sevnico z izbrancem
svojega srca in njuno hčerjo. S svojo družino
je pustila svojstven pečat na gradu in v mestu
Sevnica, s svojo zgodbo pa vas bo popeljala
kar stoletje v preteklost.
V novi sezoni se vrača ekipa grofice Mathilde
še boljša in še lepša, saj v mesecih, ko je bil
grad zaprt, nismo počivali. Na grajskem
ogledu vam bomo razkrili še kakšno
skrivnost o ženskah in tudi grofica Mathilde
se vam bo predstavila v novih oblačilih. Več
pa vam ne povemo. Nekatere skrivnosti se
razkrijejo samo ob srečanju iz oči v oči.

Marca spet odpira svoja vrata grad Sevnica.
Od 8. do 25. marca bo vstopnina za
ženske po posebni ceni 4,00 EUR, vsako
obiskovalko pa bomo tudi obdarili z darilcem.
Vabljeni tudi na ogled galerij. Tokratna
Certifikat kakovosti Sevnica Premium zdaj gostja Radogosta bo mag. Saša Gornik, Nik
skupno odlikuje 11 ročno narejenih izdelkov, Anikis Skušek bo pa na gradu ustvarjal z Svojo vstopnico za vodeno doživetje si lahko
83 kakovostnih lokalnih pridelkov in izdelkov, udeleženci svoje slikarske delavnice.
rezervirate na dozivljaj@kstm.si ali 051 680
7 ponudnikov jedi in pijač, značilnih za naše Dne 16. marca je svetovni dan lutk in člani 287, izbirate lahko med datumi 8., 11., 12.,
okolje in Hišo gastronomije. Ponudniki in Grajskega lutkovnega gledališča bodo v 18., 19. ali 25. marec. Začnemo ob 19.
izdelki so predstavljeni na spletni strani soboto, 19. marca, v dopoldanskem času uri, ko pade mrak. Grad je za to priložnost
www.visit-sevnica.com v zavihku Sevnica pripravili aktivnosti za naše najmlajše.
osvetljen le s svečami, po grajskih hodnikih
Premium. Vsem prejemnikom certifikatov
in sobanah pa se bomo sprehajali brez
iskreno čestitamo in se veselimo nadaljnjih Na grad Sevnica vas vabimo tudi v večernih sodobne tehnologije, le z lanterno v roki.
urah, kar je mogoče malo nenavadno, pa
sodelovanj.
vendar čarobno in magično. Spet se vrača Naj bo mesec, ki je pred nami, prijeten in
Annemarie Culetto, v našo grajsko ponudbo najbolj obiskano prijazen.
koordinatorica KBZ Sevnica Premium na KŠTM Sevnica vodeno doživetje leta 2021 Večerni obisk
Vir: KŠTM Sevnica
Foto: arhiv KŠTM Sevnica gradu in srečanje z grofico Mathilde.
marec 2022
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KULTURNI PRAZNIK
V SEVNICI
Slovenski kulturni praznik, 8. februar, smo
na predvečer praznika zaznamovali tudi v
Sevnici. Prireditev s kulturnim programom
v organizaciji občine in KŠTM Sevnica ter
Zveze kulturnih društev Sevnica je vsako leto
namenjena podelitvi priznanj in Prešernovih
plaket.

“KO BREZ MIRU
OKROG DIVJAM,
PRIJATLJI PRAŠAJO ME,
KAM?”
Z znanim verzom največjega slovenskega
pesnika Franceta Prešerna smo na slovenski
kulturni praznik, 8. februarja, ljubitelje
zgodovine, umetnosti in kulture povabili
na sevniški grad. Čeprav je ta v januarju
in februarju zaprt (razen za vnaprej
napovedane skupine najmanj 10 oseb), je
prav, da so na ta dan vrata široko odprta
kulturi. Potrditev, da je bila odločitev
prava, so bili tudi številni obiskovalci, ki so
si z veseljem brezplačno ogledali razstave v
galerijah ali se odločili tudi za vodeni ogled
gradu. Tako smo vsaj za trenutek premostili
čas med zimo in pomladjo.

Najvišje priznanje, zlato plaketo, je prejel
Rudi Stopar, ki je z dolgoletnim ustvarjalnim
delom pomembno zaznamoval sevniško
kulturo. Za predano osebno zavzetost na
področju kulture in ohranjanja vokalne glasbe
je srebrno plaketo prejela Nada Novšak. Za
velik prispevek na področju vokalnega petja
je bronasto plaketo prejela Vokalna skupina
Vilinke, za osebno zavzetost in predanost
na področju raznovrstnega kulturnega
udejstvovanja pa je Prešernovo priznanje
Foto: Jože Hvala
prejela Nevenka Flajs. Priznanja je izročil
predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Z marcem na gradu namreč prehajamo na
Jože Novak, prejemnike pa je predstavila pomladni odpiralni čas.
Petra Zupančič.
Grad bo odprt ob petkih, sobotah in
Slavnostni govornik je bil Matjaž Stibilj, nedeljah med 15. in 18. uro.
predsednik Sekcije za potujoče knjižnice Vabljeni, da ga obiščete in užijete vsaj
pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. kanček tistega, kar ponuja.
Navzoče sta nagovorila tudi župan Srečko
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Ocvirk in predsednik Zveze kulturnih
društev Sevnica Jože Novak, v imenu
vseh prejemnikov priznanj pa vsestranski
kulturni ustvarjalec Rudi Stopar, prejemnik ZBIRKA OGLED IN
najvišjega priznanja.
OKNO RADOGOST

S SAŠO GORNIK,
mag. oblikovanja tekstila

POLNO LIKOVNO USTVARJANJE JE
NAJŽLAHTNEJŠE BISTVO POPOLNE
VPETOSTI AVTORJA Z NARAVO IN SAMIM
SEBOJ. R. S.
V zadnjem – vsakem času je umetnost tisto
prestižno dejstvo, ki premaguje vsak čas,
tudi točno ta čas, zdaj. S svojo predanostjo
posebnemu likovnemu ustvarjanju se
predaja naša gostja v marcu, magistra
oblikovanja tekstilij in oblačil Saša Gornik.
Tega dejstva se zaveda in nas navdaja z
vznesenostjo, ki jo črpa iz zunanjega sveta in
podoživlja občutenja podaje novih zgodb o
sebi, času in prostoru, v katerem živi.
Tako so dela odraz sklopa Čas in prostor. Slike
– dela so mali formati z zgoščeno estetsko
in simbolno tematiko, ki nas nagovarjajo z
Vir: Občina Sevnica zgodbo v snopiču več zgodb.

Uvodni del prireditve je z blagozvočnim
nastopom prijetno obogatil Kvartet rogov
Glasbene šole Sevnica, ki ga sestavljajo
Manca Božičnik, Pika Bajc, Nikola Grubešić
in Anže Rupar, pod mentorstvom prof.
Francija Lipovška. V sklepnem delu
prireditve sta občinstvo navdušila tudi
Sara Praznik in Primož Lisec. V preddverju
Kulturne dvorane Sevnica so si obiskovalci
ogledali še izbrana slikarska dela likovnega
shoda Grad Sevnica 2021.
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Saša Gornik je »v naše gore prileteli list«.
Za svoje bivanje in ustvarjanje je izbrala
vas Sela pri Žabjeku, tudi za naše razmere
prostor »proč od ponorelega sveta«, tisto
blagohotno prvinsko našo srenjo.
Razstava je tudi poklon 8. marcu, prazniku
dneva žena, zato bo uvodni kulturni
program namenjen tudi temu z recitalom
naše pesnice Tanje Mencin.
Odprtje dogodka bo potekalo skladno z
vsemi predpisanimi pogoji NIJZ, in sicer v
sredo, 2. marca, ob 18. uri v Grajski kapeli
in galerijskih prostorih.
Eva Urh, KŠTM Sevnica

SLIKARSKA DELAVNICA
IN VODENJE Z NIKOM
ANIKISOM
V nedeljo, 13. februarja, sta na gradu Sevnica
potekala brezplačna slikarska delavnica
in vodenje po razstavi z Nikom Anikisom.
Udeleženci 3-urne slikarske delavnice so
se intenzivno poglobili v proces stvaritve
slikarskega dela po izročilu velikih mojstrov
klasičnega slikarstva. Obiskovalci so imeli
tudi možnost nakupa omejene izdaje
malinovega vina, ki ga je Nik Anikis realiziral
v sodelovanju s Kmetijo Pavlovič. Ta nosi
posebno zgodbo o ujeti ljubezni v sliko Nika
Anikisa, ki se bohoti na buteljki.

Po slikarski razstavi je bil na vrsti vodeni
ogled razstave z umetnikom, popestrile
pa so ga hudomušne zgodbe iz ozadja slik,
in tako se je dan v izteku prijetno poslovil
novemu tednu naproti.
Nik Anikis Art
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FOTOGRAFSKA RAZSTAVA V
PREDDVERJU TRŠKEGA DVORCA IN
LIKOVNA RAZSTAVA S POLIČKE

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
JOŽETA HVALE
V KRMELJSKI GALERIJI

V februarju ste si spet lahko ogledali zanimivi razstavi. Fotografsko razstavo
z naslovom Foto zgodbe ljubiteljskega fotografa Janija Vimpolška smo
postavili v preddverju Trškega dvorca, ogledali pa smo si lahko njegove zelo
zanimive fotografije z motivi iz narave.

V počastitev
slovenskega
kulturnega
praznika se je
v organizaciji
fotosekcije Društva
Svoboda Krmelj 10.
februarja v Galeriji
Krmelj odvilo
odprtje fotografske
razstave Jožeta
Hvale, člana
fotosekcije Društva
Trg Sevnica.

Jože Hvala

Avtor Jani Vimpolšek

Likovna razstava ljubiteljske slikarke
Gordane Dobriha pa je bila postavljena
na ogled v pisarni JSKD in ZKD Sevnica.
Na razstavi se je predstavila z izvirnim
tihožitjem in naravo.
Obema ustvarjalcema iskrene čestitke
za čudovita avtorska dela.

Anita Šiško

Kulturni program
sta pospremili
Anita Šiško z
recitacijo dveh
pesmi Franceta
Prešerna in
Nevenka Flajs
s predstavitvijo
delovanja
društva, ki je lani
praznovalo 85 let
delovanja.

Čudovita razstava podob narave je po predhodni najavi
Na likovni razstavi S poličke se bo (041 810 563) na ogled do 3. marca.
marca predstavila Marija Oven. Na
Nevenka Flajs
fotografski razstavi pa bo svoja dela
predstavila Tanja Košar.

Svetovni dan lutk 2022

Vljudno vabljeni na ogled.
Avtorica Gordana Dobriha

21. marec

Katja Pibernik, JSKD Sevnica

Špasteater // režija: Tijana Zinajić // 70 minut // Mojca Funkl, Nataša Barbara Gračner,
Desa Muck, Vesna Pernarčič, Saša Pavlin Stošić, Maja Martina Merljak

Prisluhnite zgodbam prijateljic in sorodnic
o življenjskih prelomnicah, o ‘pravem času’,
poroki, ločitvi, zbliževanjih, razhajanjih in
ohdajanjih, pa vse do tega, kako postaneš babica
in še ducatom drugih – vse nas učijo, kako se
oblikuje ŽENSKA. Čisti užitek!
Ženske zgodbe so zabavne.
Življenjske. Resnične.
MOŠKI, OČETJE, LJUBIMCI, MOŽJE
- lahko pridejo in odidejo, a obleka je za vedno!
Tudi če ne morete več zlesti vanjo.

KULTURNA DVORANA SEVNICA
PREDSTAVA

ŽENSKA: ljubezni, izgube, obleke
četrtek - 24. marec 2022 - 19.30

več: www.spasteater.si/predstave/zenska-ljubezni-izgube-obleke
Predprodaja vstopnic od 15.3.2022 | 18 € | TA Doživljaj | Glavni trg 19 |
Sevnica | 07-81-65-462 in pol ure pred predstavo | 20 € |

www.kstm.si

SEVNICA

10.00 – SLOVESNO ODPRTJE

Pozdravni nagovori in branje svečane poslanice UNIMA-e

10.30 – LUTKOVNA PREDSTAVA
» TRIJE ČIČI JUNAČIČI «
Škratovo lutkovno gledališče Celje

11.00 - » SANJAM O GRAJSKI LUTKI «

Lutkovne delavnice, animacije,
razstava lutk lutkovne skupine Vrtavke OŠ Boštanj,
izbor likovnih del lutkovno - slikarskih kolonij LUTK-ART

11.30 - LUTKOVNO – IGRANA PREDSTAVA
» MOJA LUNA «
Gledališče Pravljičarna

p
to st
s
v ro
p

sobota, 19. marec
od 10.00 ure

Grad Sevnica
Org. GLG Sevnica in KŠTM Sevnica // Info: 031 655 537 // glg.sevnica@gmail.com
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BREZPLAČNA
RISANJE MANDAL
SREČANJA
V MC SEVNICA
ZA STARŠE Z DOJENČKI
Dotik je za dojenčka tako pomemben kot
hrana in spanje.
Trenutno potekajo srečanja še na spletu
vsako sredo ob 17. uri. Decembra se je
srečanj udeleževalo približno 5 družin,
januarja 10, število pa se še povečuje.
Srečanja, ki trajajo približno eno uro, so
sicer razdeljena na dva dela. V prvem se
starši naučijo blagodejne masaže dojenčka,
v drugem pa sledi sproščen pogovor med
starši in inštruktorico o vseh vprašanjih,
dilemah in veselih trenutkih mladih družin.
Srečanja vodi Maja Trupi, mama treh
otrok in certificirana inštruktorica masaže
dojenčkov po mednarodni metodi IAIM.

Srečanja se bodo nadaljevala tudi marca,
saj je potreba po stikih, čeprav po spletu,
zelo velika. Večina staršev je izrazila veliko
zahvalo KŠTM Sevnica, da sofinancira
ta program za mlade starše, saj si veliko
staršev tega ne bi mogla udeležiti, če bi bila
srečanja plačljiva. Če se nam tudi vi in vaš
dojenček želite pridružiti, pišite Maji Trupi
na maja.trupi1@gmail.com in se prijavite na
brezplačna srečanja. Veselimo se vas.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

USTVARJANJE V MC ZA
VSE, KI JIH IMAMO RADI

Risanje in barvanje mandal nas pomirja in
dviga našo zavest. V mandali je poudarjena
sredina, ki predstavlja ljubezen, resnico,
harmonijo in mir. Risanje mandal pa še
zdavnaj ni le umirjanje in osredotočanje,
je starodavna znanost na podlagi svete
geometrije. Mandalo sestavljamo po
navdihu, po navdihu uporabimo tudi različne
barve. Vsak košček šteje, vodi pa nas
trenutni navdih. Igranje oziroma sestavljanje
mandale krepi vztrajnost in osredotočenost.
Otroci in odrasli moramo pustiti domišljiji
prosto pot pri oblikah in barvah.

Sv. Valentina poznamo pri nas že dolgo,
vendar ne v povezavi z dnevom zaljubljenih.
Čeprav na splošno velja, da naj bi bilo
valentinovo praznik zaljubljencev, pa to ne
drži povsem. Valentin, ki je živel v 3. stoletju,
je bil zaprt zaradi krščanske vere. Zaljubil
se je v slepo hčer svojega paznika. Pisal ji je
pesmi (od tod navada pošiljanja verzov in
pisem za valentinovo) in ji s svojimi prošnjami
vrnil vid. Vendar dandanes valentinovo ni le
praznik zaljubljencev, ampak tudi prijateljev
in vseh, ki se imajo radi. Ob tem prazniku
si ljudje, ki se imajo radi, podarjajo zlasti
cvetje, voščilnice in drobna darila.

Z risanjem mandale se v človeku ustvarijo
globok mir, sproščenost, povezanost,
zbranost, harmonija in izpolnitev. Preveva
nas občutek živosti, radosti in pomirjenosti
s samim seboj. Zato rečemo mandali tudi
zdravilni krog in krog svetlobe.

Za vse, ki jih imamo radi, smo tudi v
mladinskem centru ustvarjali srčke iz
različnih materialov s povsem unikatnimi
posvetili. Verjetno so otroci uživali ob
ustvarjanju, obdarovanci pa ob prebiranju
lepih misli.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

VRAČA SE VEJŽDE ŽUR
Vrača se dolgo pričakovani Vejžde žur. Glavna zvezda večera Luka Basi.
Vstopnice bodo kmalu v PREDPRODAJI.

Vir: Študentski Klub Sevnica

10

marec 2022

Mladina

GRAJSKE NOVICE

POČITNIŠKA MCRIJADA
V Mladinskem centru bo med šolskimi
počitnicami, od 28. februarja do 5. marca,
potekalo počitniško rajanje, imenovano
MCrijada. V tem času bo center obratoval v
počitniškem odpiralnem času:
od ponedeljka do petka, od 10.00 do 15.00,
v soboto od 15.00 do 19.00.

Predvideni program
Ponedeljek: Besedne igre ob 11.00
Torek: Igre na prostem na bližnjih igriščih
(košarka, nogomet) ob 11.00
Sreda: Družabne igre, igre s kartami: enka,
bridge in 31 blitz ob 11.00
Četrtek: Igre na prostem na bližnjih igriščih
(ristanc, zemljokrast, polž) ob 11.00
Petek: Družabne namizne igre (naseljenci
otoka Catan, Male sive celice, Activity) ob
11.00
Sobota: Lov na zaklad ob 15.00
Za več informacij pišite na elektronski
naslov: mojca.svigelj@kstm.si.

Z učenci smo se najprej pogovarjali, kako oni
vidijo ta čas, kaj lahko naredi vsakdo sam,
da ne zboli, da se zaščiti …. Učenci so si na
spletu z zanimanjem ogledali fotografije
virusa Covid-19 in ga pozneje poskušali tudi
sami narisati. Nastale so različne in zelo
zanimive risbe. Maske, ki jih učenci nosijo
vsak dan, bi prvošolci popestrili z različnimi
vzorčki. Svoje domiselne ideje so narisali na
papirnate maske. Z njimi so sodelovali na
državnem tekmovanju.

Predšolski otroci informacij še ne zapisujejo
s črkami, spoznavajo pa, da pisala puščajo
sled, s katero lahko rišejo različne podobe.
Te lahko tudi poimenujejo, drugi pa jih
lahko prepoznajo. Osnova za pisanje je
razvita grafomotorična spretnost oz.
veščina, ki jo potrebujemo pri oblikovanju
Učenci PB 1. b razreda OŠ Sava Kladnik Sevnica in usmerjanju potez, črk in besed. Kljub
in učiteljicaTadeja Rupar trenutnim razmeram in omejitvam smo se
v krmeljskem vrtcu v sklopu vseslovenske
akcije Teden pisanja z roko 2022 še nekoliko
bolj posvetili razvijanju te spretnosti, ki jo
lahko pri predšolskih otrocih spodbujamo
UČENCI
na več načinov. Dejavnosti, ki smo jih izvedli,
PODALJŠANEGA
smo prilagodili starosti in sposobnostim
otrok. Z namenom ozaveščanja o
BIVANJA IN
pisanja z roko smo eno izmed
MEDNARODNI PROJEKT pomembnosti
dejavnosti izvedli tudi s starši predšolskih
IEARN
otrok in zaposlenimi v vrtcu.
V podaljšanem bivanju OŠ Sava Kladnika
Sevnica 1. b razreda smo se v šolskem
letu 2021/2022 odločili za sodelovanje v
mednarodnem projektu iEARN. Navdušeni
smo bili nad raznovrstnostjo, kaj vse ponuja
ta projekt. Znotraj projekta smo izbrali temo
izdelovanje izdelkov v tehniki origami.
Letošnji prvošolci so zelo radovedni otroci.
Radi spoznavajo nove in neznane stvari ter
se o njih pogovarjajo. Ker veliko ustvarjamo
in izdelujemo razne izdelke, smo se odločili,
da jih naredimo nekaj samo iz papirja. V
podaljšanem bivanju so se učenci spoznali
s tehniko origami. Vsi so hoteli izvedeti,
kaj je to. Zanimivo jim je bilo, da samo s
prepogibanjem papirja na različne načine
lahko nastanejo tako različni izdelki. Njihovo
izdelavo smo si ogledali na spletu.

Vir: KŠTM Sevnica

PRVOŠOLCI NA
TEKMOVANJU
V tem šolskem letu smo se s prvošolci v
podaljšanem bivanju na OŠ Sava Kladnika
Sevnica odločili, da sodelujemo na državnem
tekmovanju Zdrav dih za navdih. Tema
letošnjega tekmovanja je Čas spopadanja z
nalezljivo boleznijo – čas korone.

V KRMELJU
RADI PIŠEMO Z ROKO

Na začetku so imeli učenci veliko težav,
zato je bilo treba pomagati kar vsakemu.
Natančno poslušanje in sledenje navodilom
prepogibanja pa je pripomoglo k temu, da
jim je pozneje uspelo in so origami naredili
sami. Zadovoljni in ponosni so izdelke
pokazali sošolcem in jih nato odnesli
domov. Najprej so izdelali Božička in nato še
papirnato srce.
Spretnejši učenci so pomagali preostalim.
Naučili so se, da je pri tem delu pomembno
biti natančen in vztrajen. Če ne uspe prvič,
poskusiš še enkrat. Ali pa koga prosiš za
pomoč.
Učenci PB 1. b OŠ Sava Kladnika Sevnica
in učiteljicaTadeja Rupar

Teden pisanja z roko 2022

Teden pisanja z roko 2022 smo obeležili
z različnimi dejavnostmi za razvijanje in
urjenje fine in grafomotorike. Otroci so s
prsti risali vzorce, podobe in črke v različne
snovi (riž, zdrob, pesek, brivska pena), risali
s flomastri, barvicami in voščenkami na
podlago, pritrjeno na steno, tla in police. Pri
tem so uporabljali različne vrste, barve in
debeline pisala, spoznavali, da pisala puščajo
sledi in urili pravilno držo pisala. Starejši
otroci so preslikovali tudi črke svojega imena
ali črke izdelali iz plastelina, mlajši otroci pa
so barvali in risali z barvnimi kamenčki, ki s
svojo obliko otroke usmerijo k pravilni drži
pisala. Za razvijanje in urjenje fine motorike
so otroci strigli s škarjami, obešali perilo s
kljukicami, prenašali elemente s pinceto,
zapenjali gumbe in zadrge, oblikovali s
plastelinom, pretikali vrvice in se igrali z
drobnim materialom.
V dejavnosti smo z namenom ozaveščanja
o pomembnosti pisanja z roko želeli vključiti
tudi starše otrok in zaposlene v vrtcu, ki so
na podlago z roko zapisali, zakaj radi pišejo
z roko. Nastali so čudoviti rokopisi, ki nas
navdihujejo z zapisano vsebino. Teden
pisanja z roko je prijetno popestril naše
dejavnosti v vrtcu kljub omejitvam, ki jih
imamo, ali pa prav zato.
Anja Kostrevc
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Starejši učenci, letnik 2007–2010
1. mesto: Noel Ajnihar (OŠ MM Šentjanž)
2. mesto: Nik Vovk (OŠ SK Sevnica)
3. mesto: Jaka Hočevar (OŠ MM Šentjanž)
PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI 4. mesto: Staš Ajnihar (OŠ MM Šentjanž)
(Krško, 9. 2. 2022)
5.–8. mesto: Nejc Sevšek, Anže Žaja, Anej
Žaja – OŠ Krmelj, Denis Slak – OŠ SK Sevnica
Učenci, letnik 2007, in mlajši
9.–11. mesto: Anej Podpadec, Oskar Lindič,
3. mesto: OŠ Tržišče
Tadej Poslušni – OŠ Krmelj

ŠOLSKI ŠPORT

ROKOMETNI KLUB
SEVNICA

''Končno spet v naši dobri stari sevniški
športni dvorani,« je bilo sredi februarja slišati
iz ust naših rokometašic in rokometašev. Res
je. Po dveh mesecih potovanj in treniranja v
drugih telovadnicah in dvoranah, tudi zunaj
Starejše učenke, letnik 2007–2010
Učenke, letnik 2007, in mlajše
naše občine, je z vrnitvijo v Sevnico sledilo
1. mesto: Andreja Urh (OŠ SK Sevnica)
5. mesto: OŠ Blanca
2. mesto: Laura Kramžar (OŠ MM Šentjanž) pravo olajšanje za igralce, trenerje in celotni
6. mesto: OŠ Krmelj
organizacijski del kluba.
3. mesto: Taja Češek (OŠ SK Sevnica)
4. mesto: Neja Podlogar (OŠ MM Šentjanž)
5. mesto: Tadeja Rozman (OŠ MM Šentjanž)
OBČINSKO PRVENSTVO
6. mesto: Hana Z. Lamovšek (OŠ MM
V NAMIZNEM TENISU
Šentjanž)
Šolski šport se počasi vrača na ustaljene 7. mesto: Lana Brlogar (OŠ Krmelj)
tirnice. V sredo, 16. februarja, je na Osnovni
šoli Milana Majcna v Šentjanžu potekalo Na področno tekmovanje se uvrstijo prvi
občinsko tekmovanje v namiznem tenisu štirje posamezniki v kategoriji.
Članska selekcija Rokometnega kluba Sevnica
za mlajše in starejše učence ter učenke.
Vse naše selekcije so ponovno vključene
Jan Samide, KŠTM Sevnica

v tekmovalni sistem, in to zelo uspešno.
Dosegajo zavidljive rezultate, kar je potrditev
našega trdega, vztrajnega in kakovostnega
16. NESTL ŽGANK
dela. Tudi od Rokometne zveze Slovenija
smo dobili pohvalo za dobro delo v zadnjih
KARATEJSKI TURNIR
letih, kar je lepa spodbuda za nadaljevanje.
Naše poslanstvo ostaja isto: omogočiti čim
Srebrna medalja na Mednarodnem Grand več otrokom v sevniški občini strokovne
treninge in udeležbo na tekmovanjih ter jih
Prix karatejskem turnirju ranga B
učiti življenjskih vrednot, ki jim bodo še kako
koristile v prihodnosti.

Udeležile so se ga naslednje šole: OŠ
Sava Kladnika Sevnica, OŠ Milana Majcna
Šentjanž in OŠ Krmelj, učenk in učencev pa
je bilo 28. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz
ekipnega in posamičnega dela. Na ekipni
tekmi, na kateri so ekipo sestavljali po dva
učenca in dve učenki, je slavila OŠ Milana
Majcna Šentjanž pred OŠ Sava Kladnika
Sevnica in OŠ Krmelj.

Posamično tekmovanje
Mlajši učenci, letnik 2011, in mlajši
1. mesto: Lenart Gole (OŠ Krmelj)
2. mesto: Luka Repovž (OŠ MM Šentjanž)
3. mesto: Matic Felser (OŠ MM Šentjanž)
4. mesto: Jakob Kozinc (OŠ SK Sevnica)
5. mesto: Marko Mijatovič (OŠ SK Sevnica)
Mlajše učenke, letnik 2011, in mlajše
1. mesto: Julija Grilc (OŠ SK Sevnica)
2. mesto: Ana Vozelj (OŠ MM Šentjanž)
3. mesto: Neva Hočevar (OŠ MM Šentjanž)
4. mesto: Brina Lindič (OŠ Krmelj)
5. mesto: Manca Hočevar (OŠ Krmelj)
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Naj še sporočimo, da je člansko ekipo prevzel
''Sevničan'' Nejc Rantah (pomočnik Iztok
Godec), ki je že vrsto let uspešen trener na
slovenskem območju. Želimo mu uspešno
delo.
Vir: Rokometni klub Sevnica
Borbe dečki +45 kg (Gašper Sladič, levo)

V nedeljo, 13. februarja, je bil v Velenju že
16. Tradicionalni mednarodni Grand Prix
karatejski turnir za pokal Nestl Žganka. Na
tekmovanju je nastopilo 600 tekmovalcev iz
99 klubov iz 7 držav. Na turnirju so nastopili
tudi sevniški mladi upi Anže Kermc, Mark
Hočevar, Aljaž Rutar in Gašper Sladič pod
vodstvom Denisa Orača in Gregorja Divjaka.
V kategoriji dečkov je bil naš najuspešnejši
tekmovalec Gašper Sladič, v borbah pa je
osvojil srebrno medaljo. Žal se preostalim
našim tekmovalcem ni izšlo vse po načrtu,
saj so klonili že v prvem kolu svojega
nastopa. Tekmeci so bili izredno močni,
za večino naših pa je bil to prvi nastop na
tovrstnih tekmovanjih.

MAJ REPOVŽ, NAJBOLJŠI
GORSKI TEKAČ U14 V
LETU 2021

Zadnji petek januarja
sta bili v domu kulture
v Kamniku prireditev
ob zaključku sezone
gorskih tekov in
podelitev
nagrad
najboljšim za leto
2021, kar so pripravili
člani
izvršnega
odbora Združenja za
gorske teke.
Maj Repovž si je med velikimi tekmeci
Pregled uvrstitev sevniških karateistov:
pritekel naziv najboljšega gorskega tekača
2. Gašper Sladič, borbe dečki +45 kg
v starostni kategoriji U14. Osvojil je kar štiri
Denis Orač naslove državnega prvaka: v Železnikih, na
Šmarni gori, na kronometru na Bukovico in
na šolskem teku na Smledniku.
Čestitamo.

www.kstm.si

Vir: AK Sevnica
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KIARA BLATNIK,
NAJBOLJŠA GORSKA
TEKAČICA MED
MLAJŠIMI DEKLICAMI
V petek, 28. januarja, je bila v domu kulture
v Kamniku sklepna prireditev gorskih tekov
za sezono 2021, nanjo pa so bili povabljeni
najboljši gorski tekači, da so prejeli nagrade.
Med njimi je bila tudi Kiara Blatnik,
nominirana za najboljšo gorsko tekačico
med mlajšimi deklicami.

Kiara je lani osvojila:
– naslov državne prvakinje v kategoriji GOR
(Šmarna gora),
– naslov v gorskem kronometru (Bukovca),
– šolsko državno prvenstvo v gorskem teku
(Smlednik),
– naziv zmagovalke ekipne tekme (Sveti
Primož),
– naziv podprvakinje v kategoriji GOR-DOL
(Železniki).

OBČINSKO
TEKMOVANJE V MPP
MPP ali mala prožna ponjava je zelo
atraktivna za vse otroke, zato tudi radi
tekmujejo. V sredo, 16. februarja, se je
zbralo 46 tekmovalcev in 8 različnih šol (5
osnovnih šol iz Sevnice). Med seboj so se
pomerile najmlajše deklice, pri katerih je
zmagala Kolman Vanja, najmlajši dečki, pri
katerih je slavil Ris Kocbek. Mlajše deklice
je premagala Klara Gole, med starejšimi
deklicami je slavila Kaja Vilčnik, pri mlajših
dečkih Naj Kragl. Tekmovale pa so tudi
mladinke, med katerimi je bila najboljša
Tamara Rak.

Čestitamo
vsem
tekmovalcem
in
zmagovalkam. Zahvaljujemo se staršem za
podporo in navijamo za vse, ki so se uvrstili
na nadaljnje tekmovanje v Brežicah.
Sara Martinšek

VABLJENI NA
BREZPLAČNI MESEC
TENISA V MARCU
V Teniški akademiji gospod Ficko (GFTA)
si prizadevamo, da se lahko čim več
posameznikov spozna s tenisom, se nauči
prvih osnovnih korakov in tako razširi svojo
športno obzorje. Tenis je šport, ki lahko
igramo vse življenje, potrebujemo pa le
enega partnerja, lopar in žogico. V Sevnici
igra tenis čedalje več ljudi, povečuje se tudi
število novih članov v teniški šoli, v zadnjem
letu pa je Sevnica postala bogatejša še za
dodatno teniško igrišče, na Florjanski ulici
pod gradom Sevnica. Gre za javno igrišče,
na katerem lahko brezplačno in kadarkoli
(razen v času rezerviranih terminov za
teniško šolo, ki je v programu občinskega
LPŠ) igra vsak posameznik.

ŠPORTASTIČNE
POČITNICE. PRIDEŠ?
Zbiramo prijave za športastične počitnice.
Poglej letak, prijavi se in pridi. Se vidimo.

Zato smo se v GFTA odločili, da v marcu
ponudimo brezplačne urice tenisa za vse
starosti, začetnike ali napredne igralce. Urice
bodo potekale vsak dan med ponedeljkom
in petkom, med 16. in 17. uro, na omenjenem
igrišču Florjanska (pod gradom Sevnica).
Tam bodo teniški trenerji, ki vam bodo
pomagali pri prvih teniških korakih ali
nadgradnji znanja. Brezplačno si boste lahko
izposodili tudi lopar, vse, kar potrebujete,
pa sta dobra volja in športna oprema. Urice
so primerne za otroke, starejše od 4 let,
posameznike, skupine ali celotno družino,
torej brez starostne omejitve.

Stadionska atletika
Vrhunec sezono je potekal 25. in 26.
septembra v Mariboru, ko je na državnem
prvenstvu do 12 let osvojila naslov
državne prvakinje v teku na 600 m in je v
samostojnem teku zadnjih 300 metrov le za
37 stotink sekunde zaostala za 10 let starim
državnim rekordom.
Za konec sezone pa je poskrbela še za en
presežek. Na atletskem stadionu Poljane
v Mariboru so pripravili finale ekipnega
atletskega tekmovanja za osnovne šole.
Uspel ji je blesteč nastop, premagala pa je
vrsto starejših vrstnic in zanesljivo zmagala v
teku na 1000 m ter prejela pokal za najboljši
tekmovalni dosežek med učenkami.
Tomaž Blatnik

Vse, kar morate narediti, je, da pokličete
na 040 453 625 ali pišete na info@gregorficko.si ter si rezervirate želeni termin.
* Lahko prideš
tudi le en dan ali dva ali vse dni.
Sara Martinšek

Veselimo se druženja z vami in spoznavanja
novih prijateljev.
Gregor Ficko

marec 2022
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SLAVNOSTNA SEJA
SVETA KS BOŠTANJ
Dne 11. februarja je v dvorani TVD Partizan
v Boštanju potekala slavnostna seja Sveta
KS Boštanj. Dogodek je bil prilagojen
epidemiološkim razmeram in je zato potekal
v ožjem obsegu, brez v preteklih letih že
tradicionalnega praznovanja krajevnega
in kulturnega praznika. Navzočim sta
predsednik Jože Udovč in župan Srečko
Ocvirk podala praznične misli in spodbudne
besede za nadaljnje dobro in strpno
sodelovanje vseh, ki sodelujejo pri razvoju
lokalne skupnosti. Skladno s sprejetim
sklepom sta letošnji priznanji Krajevne
skupnosti Boštanj prejela zaslužna krajana
Mirko Hribar in Andrej Jazbec.

Za začetek delovanja jih bodo prispevali
članice in člani Društva za biološkodinamično gospodarjenje Ajda Posavje.

PRISTOPILI
K PROJEKTU SAJENJA
MEDOVITIH RASTLIN

Čebelarska zveza Slovenije je pobudnik
velike akcije sajenja medovitih rastlin. V
Čebelarskem regijskem centru v Krškem je
bilo februarja podpisano Pismo o nameri
o sodelovanju pri izvajanju projekta
sajenja medovitih rastlin, podpisali pa so
ga predsednik Čebelarske zveze Slovenije
Boštjan Noč in župani vseh šestih posavskih
občin, med njimi tudi sevniški župan Srečko
Ocvirk. Cilj podpisnikov pisma o nameri
je sodelovanje pri izvedbi aktivnosti za
zagotovitev podpore pri doseganju cilja
projekta, ki je zasaditev dveh milijonov
Poleg semen si boste iz bogate knjižnične medovitih rastlin v obdobju 2022–2030.
zbirke lahko izposodili tudi literaturo o
kakovostni pridelavi sadik in semen. Pogoj
za izposojo semen je članstvo v Knjižnici
Sevnica, ki je ob prvem vpisu vse leto 2022
brezplačno.
Vir: Knjižnica Sevnica

V luči razmer se je Svet KS Boštanj v
sodelovanju z OŠ Boštanj, Knjižnico
Sevnica, KUD Anton Umek Okiški,
Območno izpostavo JSKD Sevnica in
Občino Sevnica odločil, da se v mesecu
kulture izvede kulturne aktivnosti v ožjem
obsegu. Že septembra lani je bil razpisan
literarno-likovni natečaj, povezan s 30.
obletnico rojstva Slovenije in 150. obletnico
smrti pesnika Antona Umeka-Okiškega.
Izhodišče ustvarjanja je bilo pesnikovo
delo z naslovom Prerojenje. Na slavnostni
seji so bile podeljene nagrade sodelujočim
učencem natečaja Osnovne šole Boštanj.
Podelitev je obogatila predstavitev življenja
Antona Umeka-Okiškega z recitali njegove
poezije.
Vir: KS Boštanj

razpored obiskov

MAREC 2022

Vabimo vas, da obiščete bibliobus Posavske potujoče
knjižnice, kjer najdete obilico knjig in drugega knjižničnega
gradiva, ki si ga lahko izposodite za mesec dni, z možnostjo
podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom
Posavske potujoče knjižnice. Članstvo je brezplačno.
Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po
objavljenem razporedu.
DAN

28.
februar

PONEDELJEK

3.

ČETRTEK

V KNJIŽNICI SEVNICA
SI LAHKO IZPOSODITE
TUDI SEMENA

10.
ČETRTEK

15. TOREK

16.
SREDA

Konec februarja je v Knjižnici Sevnica
začela delovati Knjižnica semen. V njej niso
na izposojo knjige, ampak semena. Zato
lepo vabljeni vsi, ki se zavedate pomena
samopreskrbe in si radi na vrtu pridelate
svojo zelenjavo, da se včlanite v Knjižnico
semen in si izposodite kakovostna semena.
Spomladi si boste semena izposodili, jeseni
pa boste del pridelanih semen vrnili v
Knjižnico semen.

14

marec 2022

17.
ČETRTEK

POSTA JALIŠČE

ČAS

TRŽIŠČE

12.00−13.00

KRMELJ

13.10−13.40

ŠENTJANŽ

14.25−14.55

BOŠTANJ

15.30−16.00

BLANCA

16.20−16.50

ŠMARČNA

12.50−13.20

LOG

13.35−14.00

STUDENEC (POŠ)

8.10−9.10

RAZBOR

11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ)

12.10−13.10

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO)

11.20−11.40

ZABUKOVJE

11.55−12.25

TRNOVEC

12.40−13.00

LONČARJEV DOL

13.15−13.35

TRŽIŠČE (OŠ)

7.45−8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA

8.25−9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA

9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ)

10.40−11.40

LUKOVEC

12.05−12.35

BLANCA (OŠ)

12.50−13.50

 040 765 004
 info@posavska-potujoca.si
www.posavska-potujoca.si

Brezplačne sadike medovitih rastlin bo
zagotovila Čebelarska zveza Slovenije,
ponudila pa bo tudi strokovno podporo ob
sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije
ter logistično podporo pri dostavi in sajenju
medovitih rastlin s sodelovanjem lokalnih
čebelarskih društev. Občine pa bodo
02 LOGOTIP •sajenja
BARVNA, NEGATIVNA
IN ČRNO-BELA RAZLIČICA
sledile zavezi
medovitih
rastlin na
javnih površinah, ki to dopuščajo, po svojih
zmožnostih zagotavljale okolje, prijazno do
čebel, ter skladno s trajnostnimi usmeritvami
skrbele za okolje in biodiverziteto.
5

Konec preteklega leta se je Sevnica sicer
razveselila že drugega zaporednega
priznanja na natečaju Čebelam najbolj
prijazna občina, in sicer z vnovič osvojenim
tretjim mestom. Občina Sevnica si je
priznanje prislužila, ker pomen čebelarstva
krepi z različnimi aktivnostmi: izvaja
trajnostne okoljske ukrepe, skrbi za ustrezne
krajinske ureditve in zasaditve medovitih
rastlin, podpira promocijo izdelkov in
lokalno pridelano hrano, ozavešča občane,
izvaja razne izobraževalne vsebine,
omogoča delovanje sevniške tržnice s stalno
prisotnostjo lokalno pridelanega medu.
Sevnica je zavezana k varovanju okolja in
narave z različnimi aktivnostmi in ukrepi,
kar omogoča varno bivanje ne samo čebel,
ampak vseh v bivanjski verigi. Tako je podpis
pisma o nameri pomemben korak k dodatni
krepitvi aktivnosti na področju ohranjanja
čebel in okolja.
Vir: Občina Sevnica

Po občini
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PRENOVA PARKETA
V ŠPORTNI DVORANI
SEVNICA

OBNOVITVENA DELA
NA DOMU VAŠČANOV
IN GASILCEV OKIČ

HOJA V KLANEC

Hoja je ena najosnovnejših in najbolj
dostopnih oblik rekreacije. Na Posavskem
imamo to srečo, da je na voljo obilo pohodnih
Športna dvorana Sevnica je prvič po gradnji Na objektu Dom vaščanov in gasilcev Okič poti in dostopnih vrhov.
leta 1994 doživela prenovo že dotrajanega so bila lani izvedena obnovitvena dela.
parketa.

Pred prenovo (vir: KŠTM Sevnica)

Dela so se začela decembra lani, ponovna
uporaba dvorane pa je že mogoča. Prvi vtisi
uporabnikov so pozitivni.
Vzporedno z glavnim projektom zamenjave
parketa smo pobelili tudi stene in uredili
nekatera inštalaterska dela. Med projektom
smo naleteli na dodatno oviro, saj so bile
ugotovljene neravnine estriha. Dela so
se zaradi uravnavanja podlage nekoliko
podaljšala, ob tem pa se zahvaljujemo
uporabnikom za razumevanje.

Zamenjano je bilo stavbno pohištvo v
skupni vrednosti 5.640,00 EUR. Naložba
se je financirala v vrednosti 5.000,00 EUR
iz dodeljenih sredstev iz projekta Sobivam,
sodelujem,
soodločam
Participativni
proračun Občine Sevnica za leto 2021,
razliko 640,00 EUR je prispevala KS Boštanj.
Obnovo (barvanje) fasade v vrednosti
2.600,00 EUR, pa smo financirali iz lastnih
sredstev.
Vsa dela so opravili lokalni izvajalci.

Hoja po ravnem terenu od vas zahteva
določen napor, sploh hitra. Vendar je treba
takoj, ko se teren začne nagibati navzgor,
vložiti še precej več truda, saj morate
premagati še višinsko razliko.

Čeprav je hitrost hoje navkreber manjša
kot po ravnini, je intenzivnost napora večja.
Poveča se delovanje fizioloških procesov v
telesu, poraba kalorij, zviša se srčni utrip,
zgodi se, da je količina izmenjevanja zraka
med okolico in pljuči večja. Hoja navzgor
Vir: UO Vaške skupnosti Okič od mišic zahteva več vloženega dela za
premagovanje vertikalne komponente
poti. Najbolj se poveča aktivacija zadajšnje
mišične verige (glutealne mišice, zadnje
stegenske in mečne mišice).

Čestitke
ob dnevu žena!
Po prenovi (foto: Jože Hvala)

Dvorana je tudi temeljito očiščena, od stropa
do tal, nekaj manjših del pa bo opravljenih v
poletnih mesecih.
Financiranje projekta so omogočili Občina
Sevnica, Fundacija za šport in KŠTM
Sevnica.

Vir: Trail and summit

Pred vadbo hoje navzgor se je treba
primerno ogreti. To najlažje storite z
10-minutno hojo po ravnini. Pri hoji navzgor
delamo krajše korake in odvisno od strmine
poti spreminjamo tudi naklon telesa. Vadba
postane še bolj celostna, če uporabljamo
pohodne palice. S tem prenesemo mišično
delo tudi na roke in trup. Pri spuščanju v
dolino pa palice sodelujejo pri razbremenitvi
sklepov, še posebno kolen.

KŠTM Sevnica in uredništvo Grajskih novic

REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA SEVNICA
VE: 6, OVK: 7
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Po prenovi (foto: Jože Hvala)

Ob ponovni uporabi Športne dvorane
Sevnica želimo vsem uporabnikom obilo
športnih uspehov.
Vir: KŠTM Sevnica

www.kstm.si

Jan Samide, KŠTM Sevnica

T: 07 816 38 84
F: 07 816 38 80
E: ovk.6007Sevnica/DVK/ORG@SVN

Obveščamo vas, da je Okrajna volilna komisija Sevnica je s sklepom št. 041-1/2022-6243/7
z dne 15. 2. 2022 določila volišča in sedeže volišč za izvedbo rednih volitev poslancev v
državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022.
Sprememba je pri volišču št. 38 (prej Podgorje ob Sevnični 9, Karolina Župevc)
- sedaj Podgorje ob Sevnični 17 b, Janez Podlesnik.
Ostala volišča in območja volišč ostajajo nespremenjena.
Okrajna volilna komisija Sevnica
marec 2022
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POVODNA ŽENA

NAŠ PLANET

Ni več dekleta najprevzetnejšega
v Ljubljani,
takšnega, ki
srce vsakemu rani.

Kako se nam ta svet obrača,
pa zato nam nič ni mar.
Kako propadu se upreti,
naj bo skrb od vsakogar.
Zemljo moramo sprejeti
in začeti tisto reč.
Nam jo naša vest sporoča,
ne zavračamo je več.

Ni več Urškice zale,
za katero slišalo se je,
na vse konce in kraje.
Ni več dekleta,
ki ukrade vsakega zeta.
Leto je že minilo,
odkar je ni,
a o njej se še vedno
ves čas govori.
Kdo je bil moški,
ki jo je odnesel stran?
Ali se bo to ponovilo
tudi na današnji dan?
Plešemo spet skupaj vsi,
tukaj v Ljubljani
polno različnih je ljudi.
Veliko je neznanih,
vendar le en izstopa od ostalih.
Vsaka ga na ples povabi,
a nobene za roko ne zagrabi.
Počuti se vzvišenega od vseh,
saj nikogar ni vprašalo
toliko različnih deklet.
On oči ima le na eni,
na tisti pri mizi rumeni.
Pogleda ga v oči,
se sladko nasmeji in
kakor blisk že proti njej drvi.
Ona ga ogovori.
Kako rada bi,
da se z njo enkrat zavrti.
Pokima ji in ne
reče čisto nič,
dokler se v objemu ne vrtita
hitro kot vetrič.
»Kakšno je ime tvoje?
Pa ti jaz
zaupam svoje,«
ji govori.
»Prvo mi ga zaupaj ti,«
se mu nasmeji.
»Jaz sem Staš,
privlačen bogataš,«
se hvali.
Ko se do Ljubljanice privrtita,
ritem malo upočasnita.
Dekle še vedno
tesno ga k sebi drži
in mu počasi govori:
»Urška mi je ime.«
Staš se izmuzniti želi,
a prepozno,
ju že pod gladino potopi …
Brina Hochkraut, 8. a
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Le vrnimo se k naravi,
dajmo svoje srce njej.
V njenih nedrih bo ostala
moč življenja za naprej.

POVODNI MOŽ, nadaljevanje
Pogleda obleko si Urška jokaje,
uničene čipke od belega krila,
pač raje na plesu kje zdaj bi gnila.
In cela je blatna, rabila bi mila.
Zdaj gromki vetrovi prek Urške šume,
za sabo jo vleče plesalec molče.
In ura debela dotlej še priteče,
ko špranjica ozka odpre se pred njima.
Kaj notri je, Urške prav nič ne zanima,
a vstopiti mora, izbire pač nima.
Urška pogleda, si mane oči,
pred njo se sobana v zlatu blešči.
Na sredi dvorane je prestol in čaka,
nanj se gospodič udobno namesti,
ponudi v naročje se Urški usesti
in tiho pove, kaj leži mu na vesti:
»Predraga, preminila, ti sploh veš, kdo
sem?«
Tedaj spremeni se lepotec povsem.
Svetleči se kodri postanejo alge,
oči, prej zelene, postanejo rdeče,
začuti v ramenih zdaj kremplje bodeče,
ko lahko bi le šla iz krute te ječe!
Zlata votlina za Urško je past,
plesalec v resnici je strašna pošast!
Tjaša Jesih, 8. a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Ta zemlja je kot naša mati,
je edina prava stvar,
ki nas nahrani in ohrani,
mi dobili smo jo v dar.
Le ljubeče jo negujmo,
da bo takšna kot poprej.
Nam hvaležna bo za vedno,
za življenje bujno v njej.
Zdaj spoštujmo našo zemljo,
ne zastrupljajmo je več.
Z zdravo hrano nas poplača,
križ nič več ne bo boleč.
			

Janez Košar

VITA, NAŠA ZVEZDICA
Ti si Vita, naša zvezda,
naša zlata zvezdica.
Ko zasiješ nam z neba,
se zasvetiš kot iz zlata,
ti si Vita, naša zlata zvezdica.
Ker pa »corona« je prišla,
ti ne moreš bit' doma,
ti, ti, ti,
ti, ti, ti, »corona« ti.
Ko pa »corone« več ne bo,
ati po tebe prišel bo
in bomo skupaj spet veseli vsi doma.
			

Dragica Novak

Povabilo vsem,
ki zlagate rime.
Pesmice lahko pošljete po e-pošti
grajske.novice@kstm.si,
glede objave posamezne pesmi se
odloča uredništvo.
Hvala za vaš prispevek.
		

Uredništvo

Iz preteklosti v sedanjost
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Pred začetkom samostojne uporabe je
dobro skleniti družinski načrt uporabe
zaslonov, ki naj velja za vse družinske člane.
Obroki naj bodo čas brez zaslonov, prav tako
je dobro zaslone ugasniti oziroma odložiti
dve uri pred spanjem. Večkrat naj si družina
privošči dan brez zaslonov, namenjen
skupnemu druženju, športu in ustvarjanju.
Televizija naj ne bo vklopljena za ozadje,
ponoči pa naj zasloni ostanejo zunaj spalnih
prostorov.

PUSTOVANJE,
SLOVENSKI
LJUDSKI OBIČAJ

Z ZGLEDOM KREPIMO
ZDRAVE NAVADE
UPORABE ZASLONOV

Le kdo ne mara pustovanja, slovenskega
ljudskega običaja, ki preganja zimo in kliče
pomlad? Pustni teden ne predstavlja le časa,
ko se našemimo, temveč ima za slovenski
narod precej večji pomen. Pustovanje je
eden najstarejših ljudskih običajev, ki izvira
iz časa pred krščanstvom. V Sloveniji je bilo
pustovanje prvič omenjeno v 17. stoletju,
pred tem obdobjem pa so predvsem po
starem Rimu divjale grozljive maske, ki naj bi
predstavljale umrle prednike. Naši predniki
so ob tej priložnosti izvajali obrede, s katerimi
so častili pomladne sile in preganjali ostanke
zime. Verjeli so, da bo obred iz dežele
pregnal zle duhove, jo očistil temnih sil in
priklical toplo pomlad, v kateri se bo narava
ponovno prebudila. Pustovanje poteka
februarja, pustni čas pa je »premakljiv«,
kar pomeni, da je odvisen od velike noči.
Pustna dneva sta torek in nedelja, 7 tednov
pred veliko nočjo. V rimskih časih so februar
častili kot mesec »očiščevalnih« obredov,
povezovali pa so ga tudi z obdobjem, ko
je po mrzli zimi ponovno posvetilo sonce,
narava pa se je začela prebujati. V to
obdobje spadajo številne šege in navade.

Dne 8. februarja smo zaznamovali dan
varne rabe interneta, ki je letos posvečen
ozaveščanju mladih o spletnih prevarah,
zavajanjih in neresničnih vsebinah.
Na Nacionalnem inštitutu za javno
zdravje starše spodbujamo, da otroke in Starši, bodite pozorni na znake, ki kažejo
mladostnike usmerjajo k varni, odgovorni in na čezmerno uporabo zaslonov pri otrocih
zmerni uporabi zaslonov.
in mladostnikih. Če opažate, da ima otrok
ob prekinitvi aktivnosti pred zaslonom
močan čustveni odziv in ne zmore
odložiti zaslona niti pred spanjem, raje
kot druženje z vrstniki ali družino izbere
zaslon, se težje uči ter manj časa posveti
športu in drugim interesnim dejavnostim,
je treba poiskati dodatno pomoč.

Šemljenje poznamo že vse od pradavnine,
ko se je človek z uporabo maske med lovom
poskušal približati živali. Pustno šemljenje je
imelo različne namene, med katere spada
tudi povezovanje z duhovi prednikov, saj so
ljudje verjeli, da bodo z uporabo »drugega
jaza« omogočili duhovom prednikov, da
bi se naselili vanje. Izjemno priljubljen je
bil transvestizem, kar pomeni, da so se
moški našemili v ženske in obratno. Zdaj
pustnih kostumov običajno ne izdelamo
sami, temveč jih kupimo v trgovini. Tudi
maske se precej razlikujejo od tistih nekoč.
Otroci se najraje našemijo v risane junake,
živali, princeske in viteze, starši pa pogosto
rečejo, da so prestari, da bi se šemili. Morda
je težava v tem, da šemljenja ne razumemo
več kot načina ohranjanja tradicije, temveč
kot nekaj, kar je primerno samo za otroke
in mlajše generacije. Nekoč je bil namen
hoje od vrat do vrat širjenje veselja, zdaj pa
je glavna motivacija to, da maškare v dar
prejmejo denar, krofe, bombone, kekse in
druge sladkarije.
Čeprav
letošnjega
organiziranega
pustovanja v Sevnici ni bilo, menim, da se je
marsikdo od vas najmanj za en dan našemil
in pomagal priklicati pomlad.

Vsa priporočila za uravnoteženo uporabo
zaslonov, povezave do kakovostnih
spletnih vsebin, povzetke za starše in
kontakte v primeru težav najdete na spletni
strani:
https://www.nijz.si/sl/smerniceza-uporabo-zaslonov-pri-otrocih-inmladostnikih.
Vir infografike: www.zdravniskazbornica.si
Lea Peternel

Kakovostne in starosti prilagojene spletne
vsebine pozitivno vplivajo na otroke in
mladostnike, jih spodbujajo k raziskovanju in
ustvarjalnosti, krepijo njihove sposobnosti
in ob tem spoštujejo njihovo zasebnost.
Vsebine, ki imajo veliko moč zasvajanja,
prepoznamo po pretiranih vizualnih in
zvočnih učinkih in drugih zasvojitvenih
elementih, kot je na primer samodejno
predvajanje naslednjega videa. Neprimerne
vsebine lahko pri otrocih povzročajo
strahove, nemir in agresivno vedenje,
problematične pa so tudi tiste vsebine
in aplikacije, ki omogočajo nalaganje
plačljivih vsebin brez dovoljenja staršev.

Poleg vsebin, ki so jim izpostavljeni, na
zdravje otrok in mladostnikov pomembno
vpliva tudi čas, preživet pred zasloni. Do
dopolnjenega drugega leta starosti naj
otrok ne bo izpostavljen zaslonom, nato
pri odmerjanju časa za to velja pravilo
manj je bolje. V predšolskem obdobju naj
otrok zaslone uporablja skupaj s staršem.
Odsvetovana je uporaba zaslonov za
uspavanje, preusmerjanje pozornosti ob
stiskah in kaznovanje. V prvi triadi naj otrok
le izjemoma uporablja zaslone samostojno
(npr. med poukom na daljavo), pozneje
sta svetovana redno spremljanje otrokove
aktivnosti pred zaslonom v dogovoru z
otrokom ter pogovor o vsebinah in pasteh
interneta. Učenci prve triade naj zaslone
v prostem času uporabljajo do največ ene
ure na dan, v drugi triadi največ uro in pol
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica in v tretji triadi največ dve uri.

DAN ŽENA
Dan žena (originalno »Dan delovnih žena«) je
mednarodni praznik žensk, ki ga v približno
100 državah praznujejo vsako leto 8. marca.
Je dan praznovanja ekonomske, politične
in socialne enakopravnosti in dosežkov
žensk, praznujejo pa ga predvsem v bivših
komunističnih in socialističnih državah. V
začetku so ga praznovali 19. marca, kar je
predlagala nemška feministka in socialistka
Clara Zetkin, rojena Eissner (1857–1933). Za
enakopravnost žensk se je začela bojevati
leta 1889, medtem ko je pobudo za dan,
posvečen vsem ženskam, dala na Drugi
mednarodni konferenci socialističnih žensk
leta 1910. Prvič so ga praznovali leta 1911
v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem,
takrat še na 19. marec. Tudi v Sloveniji
so ga praznovali v Trbovljah. V državah
sovjetskega bloka se je Dan delovnih žena v
komunizmu praznoval 8. marca in je vedno
imel velik pomen. V zadnjih desetletjih se
tudi v drugih državah uveljavlja praznovanje
na 8. in ne več 19. marca.
Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje
od leta 1907, saj so se na ta dan začeli protesti
v Petrogradu (danes Sankt Peterburg), iz
katerih je nastala komunistična oktobrska
revolucija.
Povzela: Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
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Utrip življenja

AKTIVNOSTI
DRUŠTVA
INVALIDOV SEVNICA
Tudi v času, ko nam covid-19 kroji življenje,
smo v društvu delovali normalno in ob tem
upoštevali vse predpise NIJZ in izvajali
ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.
Še v oktobru, in sicer 16. oktobra lani, smo se
udeležili državnega prvenstva v namiznem
tenisu v Novem mestu, 28. oktobra pa smo
imeli kopalni dan v Laškem. Decembra lani
smo razglasili rezultate najboljših članov
društva v namiznem tenisu in pikadu, saj
so se vse leto redno udeleževali športnih
aktivnosti. Predvsem v pikadu smo s
praktičnimi nagradami nagradili člane za
trud.

GRAJSKE NOVICE
Kopalni dan Dobova
Dne 17. marca bo prvi kopalni dan v Dobovo
z odhodom iz Sevnice ob 13.uri. Prijave
zbiramo na društvu ob uradnih urah.
O preostalih dogodkih vas bomo obveščali
sproti.
Vir: DI Sevnica

FOLKLORNA SKUPINA
SPOMIN
V Društvu upokojencev Sevnica tudi
plešemo. Po daljšem premoru smo začeli
folklorne vaje. Udeležba je bila številčna,
koronske čase pa smo vsi člani preživeli
zelo pozitivno. Veselimo se, da smo prešli v
normalne tirnice, da bomo lahko vadili in se
družili po urniku.

RECEPTI
PRISILJENA REPA
IN BELI ŽGANCI
Svežo repo olupi in naribaj. Dodaj sol
in vodo in kuhaj tako dolgo, da se repa
zmehča. Dodaj začimbe (malo mlete
paprike, mleto kumino) ter paradižnikovo
mezgo.
Nato naredi podmeto (voda in moka) in
zgosti repo.
Po okusu okisaj in zabeli z ocvirki.

BELI ŽGANCI

Tonika Mirt

Ko jo streseš v vodo, naredi s kuhalnico
v moko nekaj lukenj ter kuhaj 20 minut.
Nekaj vode odlij v skodelico, če jo boš še
rabila. Sestavine v loncu lepo zmešaj, da
ne bo grudic. Nato maso natrgaj z vilicami
v skledo in žgance zabeli z ocvirki.

SREBRNI GLAS
Člani in članice Društva upokojencev
Sevnica radi veselo zapojemo. Najbolj
Poudariti pa moramo, da smo program vnetih šest moških in devet žensk
prilagajali situaciji in omejitvam v državi, oblikujemo Mešani pevski zbor Srebrni glas,
zato nam je odpadlo tudi novoletno srečanje. ki nastopa predvsem na prireditvah društva.
Oktobra lani so vsi člani DI Sevnica prejeli
glasilo društva Utrip s program za leto 2022,
ki pa se že prilagaja danim razmeram, ki
jih moramo upoštevati. Delo, ki ga tekoče
opravljamo, poteka normalno; pobiranje
članarine, pripravljamo letna poročila za
Občino Sevnica, poročilo za FIHO, hkrati
pa se prijavljamo na razpise za leto 2022,
omejeno nam je le druženje v večjih skupinah
in izvajanje programa za ohranjevanje Gojimo slovensko ljudsko narodno pesem
zdravja.
in ohranjamo kulturno dediščino Slovenije.
Zaradi razmer trenutno ne vadimo, se pa
Vabilo na volilni zbor članov
veselimo ponovne možnosti za druženje, ko
Dne 9. marca bo v DI Sevnica volilni zbor se bomo pripravljali za območno srečanje
članov v organe DI Sevnica. Zbor bo v ljudskih pevcev, za prireditev Vesela jesen,
prostorih jedilnice Osnovne šole Sava zbor članov …
Kladnika Sevnica z začetkom ob 16. uri. Vabimo vse, ki radi pojete, da se nam
Prijave zbiramo v pisarni DI Sevnica. Pri pridružite. Info: Jože Žnidarič, 031 623 558
prijavi udeležbe na volilnem zboru je treba jozef.znidaric@gmail.com.
upoštevati pravila PCT in navodila NIJZ, saj
Romana Ivačič / Foto: Brane Busar
je to v naše dobro.
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NAPIHNJEN ŠMOREN
Sestavine za 4 osebe:
6 jajc
6 dcl mleka
12 žlic moke
1 vanilin sladkor
malo soli
Vse sestavine zmešaj. Velik pekač naolji
in segrej v pečici, ki jo segreješ na 200
stopinj. Na vroč pekač vlij maso, nanjo pa
z malo žličko porazdeli 1 kislo smetano.
Peci 15 do 20 minut na 200 stopinj
oziroma prilagodi pečici.

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv kmečkih žena Studenec

Vir: JSKD OI Sevnica in Knjižnica Sevnica 2021 - Dnevi evropske kulturne dediščine inTeden kulturne dediščine - izbor receptov

Dne 5. februarja se je naša šahovska sekcija
Franci Derstvenšek, Martin Mirt in Ludvik Čaka nas še kar nekaj dela na področju
Cvirn udeležila regijskega prvenstva v šahu kulture.
Z veseljem se bomo udeležili dogodkov in
posamezno v Črnomlju.
popestrili program s svojimi nastopi. Info:
031 580 085, tonika.mirt@gmail.com.

V 1,5 l vode skuhaj na drobno narezane 4
krompirje ter dodaj kar precej soli. Ko je
krompir kuhan, dodaj 60 dag moke (pol
ostre, pol gladke).

Koledar prireditev

GRAJSKE NOVICE
Datum in ura
četrtek, 10. 2.,
ob 19.00 - 2. 3.
torek, 1. 3.,
ob 10.00
sreda, 2. 3.,
ob 10.00
sreda, 2. 3.,
ob 18.00
četrtek, 3. 3.,
ob 10.00
petek, 4. 3.,
ob 10.00
ponedeljek, 7. 3.,
ob 14.00
torek, 8. 3.,
ob 15.00
torek, 8. 3.,
ob 17.00
torek, 8. 3.,
ob 19.00
četrtek, 10. 3.,
ob 15.00
četrtek, 10. 3.,
ob 15.00
petek, 11. 3.,
ob 15.00
petek, 11. 3.,
ob 17.00 - 13. 3.
petek, 11. 3.,
ob 19.00
sobota, 12. 3.,
ob 19.00
ponedeljek, 14. 3.,
ob 15:00
torek, 15. 3.,
ob 15.00
torek, 15. 3.,
ob 15:20
torek, 15. 3.,
ob 17.00
četrtek, 17. 3.,
ob 15.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Odprtje fotografske razstave Jožeta Hvale

Galerija Krmelj

KUD Svoboda Krmelj

Počitniška MCrijada

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Počitniška MCrijada

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji,
Saša Gornik, mag. oblikovanja tekstila

Grad Sevnica

Rudi Stopar v sodelovanju s KŠTM Sevnica

Počitniška MCrijada

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Počitniška MCrijada

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Delavnica voščil za Dan žena

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Igrajmo se!

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

61. SALAMIJADA

Gostilna Vrtovšek

Društvo salamarjev Sevnica

MC Kuharija

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Rišemo & ustvarjamo

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Risarska delavnica z Nikom Anikisom

MC Sevnica

Nik Anikis Art

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Predavalnica
Zdravstveni dom Sevnica

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

Igrajmo se!

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Predavalnica
Zdravstveni dom Sevnica

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

Tai Chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

MC Kuharija

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

četrtek, 17. 3.,
ob 18.00
petek, 18. 3.,
ob 15.00
petek, 18. 3.,
ob 19.00
sobota, 19. 3.,
ob 10:30
sobota, 19. 3.,
ob 19.00

Športnik leta 2021

Kulturna dvorana Sevnica

Športna zveza Sevnica

Rišemo & ustvarjamo

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Svetovni dan lutk

Grad Sevnica

GLG in KŠTM Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 21. 3.,
ob 15.00

Izpit iz prve pomoči

Predavalnica Območno združenje
rdečega križa Sevnica

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

ponedeljek, 21. 3.,
ob 15.00
torek, 22. 3.,
ob 15.00
torek, 22. 3.,
ob 17.00
četrtek, 24. 3.,
ob 14.00
četrtek, 24. 3.,
ob 19:30
petek, 25. 3.,
ob 15.00
petek, 25. 3.,
ob 19.00
sobota, 26. 3.,
ob 18.00
torek, 29. 3.,
ob 15.00
torek, 29. 3.,
ob 17.00

Sprehod in igre v gozdu

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Igrajmo se!

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Delavnica voščil za materinski dan

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Predstava: ŽENSKA: ljubezni, izgube, obleke

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Rišemo & ustvarjamo

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Uresničevanje samega sebe

Dom mladih,
Prvomajska ulica 15

Študentski klub Sevnica

Igrajmo se!

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai-chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica
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GRAJSKE NOVICE

Prenovljeni

Tuš market Sevnica
odprl vrata.

Popolnoma prenovljeni Tuš market Sevnica ponuja
razširjeno ponudbo sveže pripravljenih dobrot in deluje s tehnologijami, ki so prijaznejše do okolja.
Celovito prenovljeni Tuš market Sevnica, v katerega smo vgradili sodobne, do okolja prijazne
tehnologije, je kupce pričakal s ponudbo, prilagojeno sodobnemu načinu nakupovanja. Nova
nakupovalna pot jih vodi med skrbno zasnovanimi oddelki, zagotovo pa izstopajo sveže pripravljene
dobrote, delikatesa in nova ponudba TO GO, namenjena zdravim in hitrim obrokom.
V Tušu tudi letos nadaljujemo prenovo poslovalnic. Povsem prenovljeni Tuš market Sevnica pa je že
odprl svoja vrata. Poleg prenovljene zunanjosti in notranjosti so kupci gotovo takoj opazili novosti v
ponudbi tega priljubljenega marketa. Sevničani nas že dobro poznajo, zato so nas pri prenovi vodili
njihove želje in nakupovalne navade.
Tuš market Sevnica ima povsem prenovljeno nakupno pot, ki je jasna ter omogoča hitre in učinkovite
nakupe. Na vhodu jih pričaka nov in vsebinsko obogaten oddelek svežega sadja in zelenjave.
Ponudbo živil smo prilagodili željam kupcev in jo razširili. Dodali smo nove hladilne
površine za pijače in dodobra razširili svežo ponudbo. Navdušila vas bo ponudba
delikatese, sveže pripravljenih pekovskih dobrot, mlečnih izdelkov in pakiranega
mesa. Ob tem smo prilagodili še ponudbo neživil, prav tako po pričakovanju kupcev,
in jo premišljeno umestili v prodajni prostor. Dodali smo nove nakupovalne košarice
in vozičke ter odlagalni pult za večjo priročnost nakupov.
Tuš market Sevnica je lepši in prijaznejši za nakupe tudi zaradi prenovljenih vhodov
in zunanjosti trgovine ter servisnih prostorov. Tuš je kot trajnosti zavezani trgovec, ki
ima v Sloveniji več kot 100 trgovin, pri prenovah še posebno pozoren na uporabo do
okolja prijaznih in energijsko učinkovitih tehnologij. Skladno s trajnostno strategijo
smo tudi v Tuš market Sevnica vgradili do okolja prijazne tehnologije, kot so
energijsko učinkovita LED-razsvetljava ter sodobna, energijsko varčna hladilna
tehnika.

ODPRTO
od ponedeljka do petka,
od 7.00 do 20.00,
ob sobotah
od 7.00 do 18.00.
20
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Naročena objava

Prešernova ulica 3

Oglasi

GRAJSKE NOVICE

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO
GRADBENA MEHANIZACIJA
Ponudba v peskokopu:
● gramoz - stena
● pesek za tampon
● pesek za drenažo
● pesek za beton in malto
● pesek za betonarne
AGM PUNGERČAR d.o.o., Malkovec 1b, 8295 Tržišče, 031 642 256
info@agm-pungercar.si, www.agm-pungercar.si

OBVESTILO ANALIZE PITNE VODE NA VODOVODNEM OMREŽJU
KLADJE NAD BLANCO V LETU 2021
Rezultati opravljenih analiz v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2021:

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.

STREŠNIKI
STREŠNA OKNA
KLEPARSKI IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe
IZOLACIJE

VODOVODZAJETJE
KLADJE
NAD BLANCO

ŠTEVILO
ŠTEVILO
SKLADNIH NESKLADNIH
OSEB VSEH ANALIZ VZORCEV
VZORCEV
172

6

6

0

Glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev pitne
vode za leto 2021, ocenjujemo, da je bila voda na vodovodu
Kladje nad Blanco zdravstveno ustrezna.

Več si preberite na www.vodovodkladje.si.
Pooblaščeni upravljalec vodovodnega omrežja: Tadej Klenovšek.

HIAB PREVOZI

Ko se božič zaiskri,
se življenje spremeni,
se ti nasmeje,
do srca te ogreje.

SREČNO 2022

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

STREŠNIKI

marec 2022
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GRAJSKE NOVICE
NEMŠKI AMERIŠKA PLEZANJE,
DRAMATIK FILMSKA
IGRALKA
PLEZA
(GEORG)
(“ŠUND”)

KEMIJSKI
ZNAK ZA
IRIDIJ

NOČNI
METULJ Z
DEBELIM
ZADKOM

PESNIK
AŠKERC

PREMIČNA
STENA
NA ODRU
CLAUDE
DEBUSSY

VENO
TAUFER
KRATKA
NIT
SLOVENSKOHRVAŠKI
PESNIK
VRAZ
ERICH
HONECKER
PRIPRAVA
ZA
TOČENJE
MORSKI
RAK Z
OKUSNIM
MESOM

IZBIRA
MED
DVEMA
MOŽNOSTIMA

OBRAT ZA
PRIDOBIVANJE
BAKRA

PEVKA
ČERNE

PLAVALEC
THORPE
LESNATA
SOBNA
RASTLINA
ITALISLOVENSKI JANSKI
KOROŠKI
ALPSKI
PESNIK
SMUČAR
(FRAN)
(GIORGIO)

DOBRO
ORGANIZIRAN
KONCERN
SILICIJ
ROKOVSKI
GLASBENIK
ARG. POLITIČARKA
PERON

ŠABESA

ČEMBALO
PISATELJ
CANKAR
POSUŠENA
TRAVA,
SENO

OTOK V
ALEUTIH

LILIANA
CAVANI
ODPRTA
POŠKODBA
TKIVA

HRVAŠKI
KANTAVTOR
(DRAGO)
FR. KEMIK
(LOUIS)

ŽUPAN
V ČASU
ILIRSKIH
PROVINC

PEVKA
BARUCA
NEKDANJA
MERA ZA
ŽITO

GOZDNA
PODRAST
NARAVA,
ČUD
OZVEZDJE
SEVERNEGA NEBA

DERIVAT
AMONIAKA
SIPEK
PESEK,
SIPA
PRAVOSLAVNI
ŠKOF
SPRIMEK
SNEGA

AMERIŠKA
ZVEZNA
DRŽAVA
LETNI
POSEK
GOZDA

RIBJE
JAJČECE

ELDA
VILER

ČUTILO
ZA SLUH

ATEK,
OČKA

MESTO V
BELGIJI
KEMIJSKI
ZNAK ZA
NEODIM

FRAN
ILEŠIČ

NASMEH

VRV,
OŽE
20. IN 3.
ČRKA

SKOPLJENEC,
KASTRAT

KOST
GOLENICA

DEL
JADRNICE

VOJAŠKA
OPERACIJA

KAISER: nemški dramatik, EPARH: pravoslavni škof, EUPEN: mesto v Belgiji, ROCCA: italijanski smučar
Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.3.2022 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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GRAJSKE NOVICE

VICOTEKA
Loto
“Za tukajšnjo fakulteto vaši rezultati ne
zadostujejo” reče profesor,” toda na vašem mestu
bi poskusil pri lotu.”
“Kako to mislite?”
“No, od 39 izpitnih vprašanj ste na 7 odgovorili
pravilno.”

Matura
Sin vodje gangsterjev se vrne od mature.
Oče ga vpraša: “Sine, kako je bilo na maturi?”
Sin odvrne: “Krasno. Trije so me spraševali 3 ure, pa
jim nisem nič povedal.”

IZREK ZA LEPŠI DAN
Vsak dan preberi kaj,

česar ne bere nihče drug.

Vsak dan razmišljaj o nečem,

o čemer ne razmišlja nihče drug.

Umu škoduje,

če vedno soglašaš z drugimi.

			

OTROCI
povežite pike

Christopher Morley

... Kaj se je prikazalo?

Pet prejetih rešitev bomo nagradili.

REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je:
CRISTIAN RONALDO
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Alen Novšak, Preska 6, 8294 Boštanj
2. nagrada: Vinko Debeljak, Trubarjeva ulica 9, 8290 Sevnica,
3. nagrada: Anže Pintar, Drožanjska 41a, 8290 Sevnica

NAGRADE ZA MESEC MAREC
1. nagrada: srebrna verižica z obeskom, ki jo podarja Zlatarstvo Šalamon,
Trg svobode, 8290 Sevnica,
2. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarstvo Šalamon,
Trg svobode, 8290 Sevnica,
3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarstvo Šalamon,
Trg svobode, 8290 Sevnica

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

Kje se nahaja kapalica na fotografiji?

UGANKA
za brihtne glavce

Iz luknjice pogleda: Le kaj tako diši?
Bi rada šla po sirček, a se mačke boji.

Rešitev uganke za brihtne glave
iz prejšnje številke

krofi

Izžrebanec:

Milan Borštnar, Vrhek 30, 8295 Tržišče

Rešitev skrivnega kotička
iz prejšnje številke je:

Beli lev varuje grad Sevnica.

Izžrebanec:

Janez Stegenšek,
Dolenji Boštanj 20 d, 8294 Boštanj
marec 2022
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OBVESTILA

Spremljate nas lahko tudi na spletni strani:
https://dusevnica.weebly.com
www.facebook.com
21. februarja ob 18. uri pričetek pevskih vaj »Srebrni glas«
v DU Sevnica, Cankarjeva ulica 10. Ljubitelji petja pokličite!

MODRA AKCIJA V MARCU

3. marec ob 18. uri - Literarni večer v knjižnici Sevnica
z razstavo rokodelskih umetnin krožka »Marjetice«

MODRA FRANKINJA

11. marec ob 16. uri - zbor članov DU Sevnica, Gostišče Dolinšek,
Vrh pri Boštanju - obvezna prijava zaradi organizacije in malice
28. 3. - 4. 4. - sprememba datuma! letovanje Delfin Izola
(plačilo akontacije 30 € do 2. 3. 2022)

FIRST LADY 17,20 €

14. april - izlet »na pršut« - prijave in vplačila (59 €)
do 6.4.2022 prostih še nekaj mest

GRAJSKA KRI 7,90 €

24. - 29. 4. - letovanje Terme Dobrna
(plačilo akontacije 50 € ob prijavi do 2. 3. 2022)
11. 5. ob 10. uri - izobraževanje - pametni telefon
še nekaj prostih mest - BREZPLAČNO
20. 6. - 27. 6. - letovanje Korčula
prijave do 13.4., akontacija 100€ - še nekaj prostih mest
Pohodništvo - zbor udeležencev vsak torek ob 9. uri pri rondoju
Članarina za leto 2022 je 12€,
ravno tako članarina VS (posmrtnina)12€ - plačilo do konca marca

VABLJENI K NAKUPU!

Za vsa letovanja in izlete v Sloveniji je možno koristiti turistične bone.
Na vsa srečanja in dogodke je obvezna prijava.

ž

Pisarna DU Sevnica je odprta vsako sredo med 9. in 11. uro.
V nujnem primeru pokličite 07 81 44 151

Vaše Društvo upokojencev Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica

in srečanje z

GROFICO
MATHILDE
Mrak. Grad kot nekoč. Osvetljujejo ga sveče, vi se po njem sprehajate z lanterno.
Vodička vam prek interpretativnega vodstva razkriva zgodovino gradu.
Srečate groﬁco Mathilde Arco Zinneberg, zadnjo lastnico gradu.
Izjemno žensko, ki vam zaupa svojo življenjsko zgodbo vredno romana.
Več vam ne povemo. Nekatere skrivnosti se razkrijejo samo ob srečanju iz oči v oči.
Ko pade mrak.
Točno uro začetka vam sporočimo ob rezervaciji vstopnice.

Cena: 19,90 €; otroci do 14. leta: 18,90 €.
Zaradi omejenega števila obiskovalcev je potrebna rezervacija:
dozivljaj@kstm.si ali 051 680 287

Edinstven dogodek, ki vam bo za vedno ostal v spominu.

www.visit-sevnica.com

KŠTM Sevnica

