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BESEDE UREDNICE
Dom naj bi imel vsak človek. Je nekaj, za kar 
se moraš potruditi, da ga najdeš. Je nekaj 
več kot stanovanje ali hiša, v kateri živiš. 
Je zavetje, toplina, domačnost, tolažba, 
varnost, dostojanstvo in pripadnost. 
Dom je tam, kjer vlada popolno zaupanje, 
kjer se sproščeno daje in prejema, kjer si 
vedno znova nabiramo novih moči, kjer je 
napakam oproščeno.
Dom lahko primerjamo z drevesom. Drevo 
ima iste korenine, eno deblo in različne 
veje. Če so korenine trdne in deblo zdravo, 
je tudi dom najboljše zatočišče za vse. 

Spremembe se začno, ko so izruvane 
korenine, poškodovano deblo, odlomljene 
veje.
Ko pomislim na dom, pomislim na kulturo. 
Dom je kot glasba glasbeniku, igra igralcu, 
knjiga pisatelju. Dom je naša identiteta, je 
naš narod, je to, kar smo oziroma kar naj bi 
bili.

Naj bo naš dom tam, kamor se lahko vedno 
vrnemo, kjer občutimo srečo in kjer je srce.

Mojca Pernovšek

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.

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 marca 2022, prispevke, 
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev 
pošljite najpozneje do 15. 2. na 
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj 
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Slovenski kulturni praznik bomo počastili v ponedeljek, 
7. februarja, ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica. 

Kulturni program:
Trio Anima, Glasbena šola Sevnica
Sara Praznik in Primož Lisec
Slavnostni govornik:
Matjaž Stibilj, vodja Sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije 
Pozdravna nagovora:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Jože Novak, predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica
Podeljena bodo priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica za dosežke na področju kulturnega ustvarjanja.
V preddverju dvorane pa bo na ogled razstava izbranih likovnih del XXI. mednarodnega Sevniškega likovnega 
shoda Grad 2021. 
Kulturna prireditev bo potekala v skladu z veljavnimi ukrepi in navodili NIJZ za preprečevanje širjenja bolezni covida-19, za udeležbo 
je potrebno izpolnjevati pogoj PCT. Udeležba na dogodku je zaradi začasnih omejitev pri izvajanju javnih kulturnih prireditev in drugih 
kulturnih storitev številčno omejena.
Rezervacijo sedeža si lahko zagotovite ob pravočasni najavi na e-naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si, najkasneje do 4. februarja 
2022 oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Vljudno vabljeni.

Krajevna skupnost Boštanj

Za leto 2022 smo prejeli dva predloga, ki sta bila potrjena na dopisni seji. 
Letošnja prejemnika priznanja sta Mirko Hribar iz Boštanja za vsestransko nesebično 
delovanje v kraju na predlog Krajevne skupnosti Boštanj in Andrej Jazbec z Loga za 
vsestransko delovanje v vaški skupnosti Log na predlog Vaške skupnosti Log. 
Dobitnikoma iskreno čestitamo.

Svet Krajevne skupnosti Boštanj deluje uspešno na vseh področjih predpisanih nalog in 
menimo, da skrbimo za visoko kakovost bivanja vseh krajank in krajanov. V 
gospodinjstva priteče kakovostna pitna voda, cestna infrastruktura se pospešeno 
posodablja, pozimi so ceste varno prevozne, za družabno povezovanje sodelujemo z 
aktivnimi društvi in si prizadevamo za prijetne in strpne družbene odnose. 
Svet Krajevne skupnosti Boštanj vsako leto izvede razpis za dobitnike priznanj. 

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja in hkrati tudi prazniku Krajevne 
skupnosti Boštanj vam iskreno čestitamo in vam želimo, da bi ponosno sledili slovenski 
besedi in pogumno stopali novim izzivom naproti kljub okoliščinam, ki nas zaznamujejo 
zadnji dve leti. Vedno moramo delati korake naprej in si z vztrajnostjo prizadevati za 
boljši jutri.  
Praznika letos zaradi varovanja zdravja še ne moremo obeležiti s srečanjem v dvorani in 
druženjem, kakršnega smo bili vajeni in na katerem smo si lahko izmenjali izkušnje, 
pozitivne besede in zamisli za prihodnost. Upamo, da bodo tovrstna srečanja kmalu 
spet mogoča. 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani.

Jože Udovč, 
predsednik Sveta KS Boštanj, s člani Sveta
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Gospe Amaliji sem ob prihodu iskreno 
čestitala v svojem imenu in v imenu 
Turističnega društva Tržišče ter ji izročila 
lep pomladni šopek tulipanov. Gospa me 
je povabila v svoje stanovanje, ki vodi po 
stopnicah v mansardni del stanovanjske 
hiše. Ob kavici, ki mi jo je skuhala, sva 
prav prijetno klepetali in se pošteno 
zaklepetali.

Spoštovana Amalija, pred kratkim ste 
praznovali 100. rojstni dan. Kje se je začelo 
vaše življenje?

Rodila sem se v Preski pri Dobrniču kot 
deveta od enajstih otrok. Žal pet mojih 
bratov in sester ni dočakalo pet let starosti, 
saj so zaradi bolezni umrli. Bil je namreč 
čas druge svetovne vojne, ko je bilo veliko 
hudega in tudi veliko bolezni. V domačem 
kraju sem obiskovala šolo, potem pa sem 
se šla učit v trgovino v Dobrniču in postala 
trgovka. Doma smo imeli le majhno 
domačijo, ki ni nudila dovolj za preživetje 
tako številčne družine, zato smo morali 
otroci kmalu poprijeti za delo. V Dobrniču 
sem delala le kratek čas, saj me je znanka 
pregovorila, da moram iti še kam drugam, 
da vidim malo svet, da ne bom vse življenje 
samo v Dobrniču. Dobila sem delo v Celju, 
od koder pa so nas septembra 1941 izselili. 
Najprej sem bila izseljena v Rajhenburg, 
nato v Slavonsko požego, pozneje pa še v 
Slavonski brod. Od tam sem 11. januarja 
1942 pobegnila. Nikogar ni bilo ob meni. 
Nekaj poti sem prehodila, del poti sem 
skrivaj potovala z vlakom, saj denarja za 
vozovnico ni bilo. Na pomoč mi je priskočila 
družina, pri kateri sem prenočila, potem 
pa so me s čolnom prepeljali čez Kolpo, da 

sem lahko prišla do vlaka in z njim nato do 
Trebnjega. Zvečer, ko sem prišla domov, so 
me bili starši izredno veseli, srečni, da sem 
živa in zdrava. V izgnanstvu mi sicer ni bilo 
hudega. Dodeljena sem bila družini z eno 
hčerjo, vsem pa sem šivala razna oblačila: 
oblekice, krila, jakno ... Nisem bila najbolj 
vešča šivanja, kljub temu pa sem se potrudila 
in sešila najbolje, kot sem znala.

Kdaj ste se poročili in kje ste živeli po 
poroki?

Z Vitkom Umekom sva se poročila leta 1948. 
Spoznala sva se na mladinskih sestankih in 
srečanjih. Takrat sem delala na Malkovcu v 
trgovini. Popisovali smo žito, živino in razne 
pridelke za oddajo, ki so jih imeli kmetje. To je 
bil čas takoj po koncu druge svetovne vojne, 
ko so morali del pridelkov oddati. Sčasoma 
sva si uredila dom na moževi domačiji v 
Tržišču. V zakonu so se nama rodile 3 hčere 
in en sin, skupaj torej štirje otroci. Mož, ki 
je bil krojač, si je želel čez nekaj časa kupiti 
poseben šivalni stroj, zato je odšel na delo v 
Nemčijo. Tam je nameraval ostati le kratek 
čas, kakšen mesec. To se je zavleklo v več 
mesecev in celo leta, nazadnje pa smo šle 
v Nemčijo k njemu tudi jaz in dve hčeri, sin 
pa je bil takrat na služenju vojaškega roka. 
Pozneje je prišel v Nemčijo tudi on. Ko se je 
Vitko upokojil, si je želel, da se vrnemo nazaj 
v Slovenijo, saj je bila njegova pokojnina 
majhna in bi bilo življenje tam težje, hkrati 
pa si je želel vrnitve v svoj domači kraj. Nazaj 
sva se vrnila sama, saj so hčeri in sin ostali v 
Nemčiji. 

Kljub svojim letom ste še vedno aktivni in 
še vedno vozite, kajne? 

Izpit za avto sem naredila v Nemčiji, ko 
sem bila stara 55 let. Istočasno je vozniški 
izpit opravil tudi mož, zato sva takoj kupila 
avto. Najprej sva imela toyoto, nato forda, 
fiat, ki ga vozim zdaj, pa je moj tretji avto. 
Živim sama, zato moram tudi poskrbeti 
sama zase. Z avtom se odpeljem do sina, ki 
živi v Brežicah, v Sevnico na banko, plačati 
položnice, pa k maši ...

Kaj vas v življenju veseli in kaj vam pomeni 
največ ter kaj vas dela srečno in imate radi?

V življenju sem si vedno zadala neki cilj: treba 
je bilo prekriti streho, teraso, štalo, nato še 
barako. To me je osrečevalo in gnalo naprej. 
Če nimaš cilja, greš, zato sem naredila še 
drvarnico. Ker nihče od otrok ne živi blizu, 
se nimam s kom pogovoriti o vsakodnevnih 
zadevah. Živim sama in tudi sama moram 
razmisliti in postoriti vse potrebno. Zelo 
rada delam na vrtu, kamor grem včasih 
tudi večkrat na dan pogledat, kakšen je moj 
pridelek. Na izlete z upokojenci ne hodim 
več, saj moža nimam več, umrle pa so tudi že 
vse moje prijateljice, sovrstnice, s katerimi 
smo se včasih družile.

Če bi lahko še enkrat živeli svoje življenje ... 
ali bi v njem kaj spremenili, se o čem 
odločili drugače in ali kaj obžalujete?

Če bi bilo mogoče, gotovo ne bi šla na delo 
v Celje, ampak bi ostala v domačih krajih. 
Spomini na tisti čas in kraj, od koder sem bila 
nato izgnana, niso najlepši, zato te odločitve 
ne bi sprejela še enkrat. Drugega ne bi nič 
spreminjala. Ni bilo vedno vse le dobro in 
lepo, bili so tudi težki časi, ampak z dobro 
voljo človek vse nekako preživi.

Kakšen je recept za tako dolgo in polno 
življenje?

Nimam nobenega recepta. Trudim se, da se 
ne bi preveč ukvarjala s skrbmi, ampak se 
z njimi kar nezavedno srečam. Otroci so še 
vedno moji otroci, zato me še vedno skrbi 
zanje in njihove družine. Imam 6 vnukov in 
9 pravnukov. Treba je delati, ker delo krepi 
človeka in ga hkrati tudi sprošča. Delati sem 
morala ves čas, ampak mi nikoli ni bilo težko. 
Zato se tudi nad svojim življenjem nič kaj ne 
pritožujem. Želim si, da bi živela vsaj še kako 
leto in bila zdrava, samo zdravja si želim.

Najin pogovor mi je odzvanjal po glavi še 
vse popoldne. Koliko energije premore 
ta gospa pri svoji častitljivi starosti ... 
Z njo prekaša marsikoga od nas, ki smo 
precej mlajši ter vse prevečkrat brez volje 
in prave energije do življenja. Kapo dol in 
globok poklon, gospa Amalija.

Pogovarjala se je Milena Knez.

AMALIJA UMEK, 100-LETNICA

GRAJSKE NOVICE Intervju
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PO GRADNJI NADVOZA 
ŠE NOVI RONDO 
ŠMARJE

Župan Srečko Ocvirk je z državnim 
sekretarjem Ministrstva za infrastrukturo 
Alešem Miheličem januarja podpisal 
sporazum o sofinanciranju za gradnjo 
krožnega križišča na državni cesti Boštanj–
Planina na priključku za Poslovno cono 
Sevnica. Gre za gradnjo novega krožnega 
križišča na regionalni cesti Boštanj–Planina, 
na katerega bo navezan tudi bodoči nadvoz 
s Savske ceste, ki ga občina gradi s podporo 
evropskih sredstev.

Projekta sta tesno povezana in soodvisna, 
pri tem pa sta ministrstvo kot Direkcija za 
infrastrukturo, ki bo vodila projekt, izjemno 
aktivno prisluhnila potrebam lokalne 
skupnosti in dinamiki gradnje nadvoza. Gre 
za enega izmed več projektov na državni 
cestni infrastrukturi, pri katerih občina 
intenzivno sodeluje in pomenijo pomemben 
prispevek k razvoju cestnega omrežja na 
območju sevniške občine.

Ocenjena skupna vrednost del gradnje 
krožnega križišča Šmarje po sporazumu 
znaša 1,05 milijona evrov, skupni delež 
Občine Sevnica pa znaša okrog 20 
odstotkov iz ureditve površin za pešce, 
kolesarske steze in javne razsvetljave. 
Delež Občine je na podlagi sporazuma tudi 
gradnja 25-metrskega armiranobetonskega 
zidu v podaljšku krila desnega opornika v 
smeri proti bodočemu krožišču Šmarje. 
Načrtovani začetek in zaključek gradnje 
rondoja je v tem letu. 

Sodelujoči ob podpisu: višji svetovalec 
za ceste in komunalo Občine Sevnica Robert Kaše, 

mag. Alenka Potrč iz Sektorja za investicije v ceste DRSI, 
župan Srečko Ocvirk, državni sekretar na Ministrstvu 

za infrastrukturo Aleš Mihelič in Tomaž Willenpart, 
vodja Sektorja za investicije v ceste DRSI

GRAJSKE NOVICEObčinske strani

#občinasevnica

Družbena omrežja Občine Sevnica

Facebook

Instagram

YouTube

O RAZLOGIH ZA 
SPREMEMBE

Odločitve za večje posege v prostor so 
praviloma zelo zahtevne in terjajo veliko 
odgovornega razmisleka. To je Občino 
Sevnica vodilo pri odkupu propadajoče 
hiše na naslovu Florjanska ulica 1 v starem 
mestnem jedru Sevnice, ki je bila na prodaj 
dlje časa, zanjo pa ni bilo zanimanja. Zaradi 
dotrajanosti in poškodovanosti je bilo treba 
sprejeti odločitev o odstranitvi objekta, 
udejanjila pa se je v preteklih dneh. 

Iz pridobljenega kulturnovarstvenega 
soglasja za odstranitev objekta je razvidno, 
da je bil objekt večkrat poplavljen, njegova 
statična stabilnost pa porušena. K močni 
dotrajanosti je pripomogla prisotnost vlage, 
ki je povzročila preperelost zidov objekta, 
prav tako stropne in strešne konstrukcije.
Objekt tlorisne površine 161 kvadratnih 
metrov je imel zgolj 29 kvadratnih metrov 
pripadajočega zemljišča ob objektu. 

Dodatno utesnjenost območja opredeljujejo 
stara in nova, pod cesto zacevljena struga 
Florjanskega potoka, državna in lokalna 
cesta s pločnikom ter drugi komunalni vodi.

Po dokončni odstranitvi objekta bo treba 
celovito obdelati možnosti ureditev tega 
dela starega mestnega jedra. Tako se 
bodo vsi nadaljnji posegi izvajali skladno 
s pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, saj gre za pomemben 
del urbanistične zasnove trga, ki je ključen 
tudi za vse bodoče načrte na območju 
tega križišča. Bo pa odprtost prostora 
široko odprla dostop vpadnice na državno 
cesto in omogočila ureditev pločnika. Pa 
tudi ureditve hortikulturno obogatenega 
prostora, ki bo precej bolj ugledno služil 
temu delu mesta.

Stanje pred rušitvijo

USKLADITVE 
PODATKOV ZA 
ODMERO NUSZ 
DO 15. FEBRUARJA
 

Občina Sevnica vsako leto usklajuje bazo 
podatkov za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Cilj 
uskladitve je, da se podatki o stavbah, 
delih stavb in zazidanih in nezazidanih 
stavbnih zemljiščih uskladijo s podatki 
registra nepremičnin na Geodetski 
upravi Republike Slovenije in zemljiško 
knjigo, ki sta edini uradni bazi tovrstnih 
podatkov.

Občina podatke vsako leto pošlje na 
Finančno upravo Republike Slovenije, 
ki zavezancem izda odločbe o odmeri 
nadomestila. Pred oddajo podatkov 
pa jih želi Občina Sevnica preveriti 
prek javne razgrnitve in uskladiti vsa 
morebitna odstopanja.

Vse lastnike objektov in stavbnih zemljišč 
pozivamo, da pregledajo podatke za 
svoje predmete odmere (stavbe, dele 
stavb, zemljišča). Spremembe je treba 
urediti na Območni geodetski upravi 
Sevnica v času uradnih ur, nestrinjanje s 
podatki pa v vednost posredovati Občini 
Sevnica.

Razgrnitev podatkov poteka od 26. 
januarja do 15. februarja 2022 po 
spletni aplikaciji. Spletna povezava 
do aplikacije je skupaj z več podatki o 
predmetni vsebini objavljena na www.
obcina-sevnica.si.

Vpogled pa je mogoč tudi osebno v 
prostorih Občine Sevnica, v pisarnah št. 
214 in 215.

Podpis sporazuma o sofinanciranju
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
KAR 33 OBČINSKIH ŠTIPENDIJ 

GRAJSKE NOVICE Občinske strani

Javni razpisi 2022 
 KMETIJSTVO

Objavljen je letošnji javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja. 
Rok za prijavo je do vključno 14. februarja 2022. Višina sredstev znaša 77 tisoč evrov, namenjena bodo za naslednje ukrepe:

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo

 Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč

 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

 Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev

 Podporo delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja
 

ŠPORT
 Skupna višina sredstev znaša 163 tisoč evrov, rok za prijavo je 4. februar 2022. 

Predmet javnega razpisa pa so naslednji programi oziroma vsebine:
 

  Netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna
športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,

športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov
  

Tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov
 

  Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
  

Organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev
 

  Športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige
 

Informacije in razpisna dokumentacija:

www.obcina-sevnica.si
Do 25. februarja je objavljen tudi javni poziv za

sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij.
 

Javni razpisi s področij gospodarstva, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega
varstva in sociale ter za obnovo kulturnih spomenikov pa bodo objavljeni v začetku meseca marca. 

Dne 24. januarja smo praznovali 
mednarodni dan izobraževanja, z resolucijo 
pa ga je razglasila Generalna skupščina 
Združenih narodov. Tej izjemno pomembni 
družbeni dejavnosti Občina Sevnica 
posveča veliko skrb s stalnim vlaganjem in 
investicijami v predšolske in šolske objekte 
ter z drugimi sistemskimi viri. Med njimi je 
tudi štipendiranje, ki ga Občina vsako leto 
udejanja v treh vsebinskih sklopih. 

Tako je bilo za šolsko leto 2021/2022 
odobrenih 33 štipendij, od tega 30 
srednješolcem, ki so se odločili izobraževati 
za enega izmed deficitarnih poklicev, 
dve študentoma s področja kulture za 
izobraževanje v tujini in eno bodočemu 
prevzemniku kmetije. 

S štipendiranjem srednješolskega 
izobraževanja za deficitarne poklice želi 
Občina zagotoviti ustrezen kader na trgu 
dela glede na povpraševanje delodajalcev, s 
tem pa omogočiti boljši gospodarski razvoj 
in večjo zaposljivost mladih. V šolskem letu 
2021/22 so bila za štipendiranje deficitarnih 
poklicev dodeljena sredstva dijakom, 
ki so vpisani v naslednje izobraževalne 
programe: avtoserviser, oblikovalec kovin 
orodjar, elektrikar, elektrotehnik, strojni 
tehnik, gastronomski tehnik, gastronomski-
turistični tehnik in lesarski tehnik. V zadnjih 
dveh letih se je število teh štipendij podvojilo.

Cilj podeljevanja štipendij bodočim 
prevzemnikom kmetij, dijakom oziroma 
študentom kmetijske, živilske in gozdarske 
stroke iz občine, ki bodo po končanem 
šolanju ostali in delali na domači kmetiji, je 
povečati strokovno usposobljenost nosilcev 
kmetijskih gospodarstev. Občina Sevnica te 
štipendije podeljuje že skoraj 30 let, žal pa 
število štipendistov s tega področja upada. 
V tem šolskem letu je bila podeljena ena 
tovrstna štipendija.

Foto: Canva

Štipendije za nadarjene študente s področja 
kulture pa Občina Sevnica podeljuje 
v sodelovanju z Regionalno razvojno 
agencijo Posavje. Dve aktualni štipendiji se 
namenjata študentoma glasbenih smeri, ki 
študirata v tujini.

Razpis za štipendije za prihodnje šolsko 
leto 2022/2023 bo objavljen jeseni. 
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BONI2021 MENDA 
PODALJŠANI V LETO 
2022

V medijih je že mogoče zasledite informacijo, 
da naj bi se poraba Bonov2021 podaljšala v 
leto 2022. 

Dovolite, da vas spomnimo, da jih je mogoče 
izkoristiti tudi v Doživljaju, TA Posavje in 
na gradu Sevnica. Minimalni znesek za 
unovčenje je 20,00 evrov. 

ŽREBANJE NAGRAD 
HO-HO-LOVA! 2021

Med prispelimi izpolnjenimi izzivi 
decembrskega lova na srečo smo izžrebali 
prejemnike nagrad. Veseli smo, da je bi Ho-ho-
lov! spodbuda za decembrsko raziskovanje 

in da vam je popestril praznične dni. 
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za 
sodelovanje in se veselimo novih priložnosti.

Vir: KŠTM Sevnica

BOŽIČEK NA LUKOVCU

Končno smo ga dočakali. Na Lukovcu nas 
je obiskal Božiček. Zaradi razmer se je za 
kratek čas ustavil ob tradicionalnih jaslicah, 
ki jih vsako leto postavijo vaščani. 

Otroci so drug za drugim prihajali k dobremu 
možu, ta pa jih je obdaril z darilom, in sicer 
je razveselil kar 42 malih Lukovčanov. KŠD 
Lukovec je ob 20-letnici delovanja otrokom 
podaril darila, pa tudi veselje, ko so se po 
težkem letu spet srečali z njim. Zato si v 
novem letu želimo zdravja, veliko srečnih dni 
in ponovnega druženja z dobrimi ljudmi. 

Vir: KŠD Lukovec

SEVNICA PREMIUM 
– KOLEKTIVNA 
BLAGOVNA ZNAMKA, 
KI ZDRUŽUJE 
NAJBOLJŠE

Na začetku 
leta 2020 je luč 
sveta ugledala 
k o l e k t i v n a 
b l a g o v n a 
z n a m k a 
(KBZ) Sevnica 
P r e m i u m , 
nastala pa 
je v sklopu 

Strategije razvoja turizma občine Sevnica 
2019–2024. Po ocenjevanju strokovne 
komisije so predstavniki lastnika KBZ 
Sevnica Premium, t. j. Občine Sevnica, in 
predstavniki nosilca KBZ, t. j. KŠTM Sevnica, 
januarja 2020 podelili prve certifikate 
kakovosti Sevnica Premium.

»Je domače, je pristno, je naše« je slogan, ki 
stoji za domačimi živili, pristnimi domačimi 
jedmi in občudovanja vrednimi izdelki 
rokodelcev. V KBZ Sevnica Premium je 
skrbno in strogo zbrano najboljše, kar na 
področju gastronomije in rokodelstva 
ponuja občina Sevnica. Pri kriterijih se 
strokovna komisija osredotoča na tradicijo, 
dediščino in lokalne surovine. Zato podeljeni 
certifikati niso le potrditev odličnosti 
ponudbe, temveč tudi nagrada za znanje, 
ljubezen do domače zemlje in spoštovanje 
dediščine naših krajev. 

Certifikat kakovosti ima do zdaj pet 
rokodelskih izdelkov treh ponudnikov, 48 
živilskih pridelkov in izdelkov 12 ponudnikov 
ter 19 jedi in pijač, postreženih na gostinski 
način, ki jih postrežejo pri sedmih ponudnikih 
v naši občini. Maja 2021 je bil Gostilni Repovž 
predan naziv hiša gastronomije.

Oktobra 2021 je potekalo drugo ocenjevanje 
rokodelskih izdelkov ter živilskih pridelkov 
in izdelkov. Certifikate bomo podelili 
februarja letos. V tem letu sta načrtovana 
tudi nadgradnja KBZ z vodenimi doživetji in 
turističnimi produkti ter tretje ocenjevanje 
rokodelskih izdelkov, živilskih pridelkov in 
izdelkov. Za ponudnike načrtujemo izvedbo 
izobraževalne delavnice in strokovno 
ekskurzijo. 

Kupci se z nekaj ponudbe lahko srečate 
tedensko na kmečki tržnici v Sevnici. 
Ponudniki, vključeni v mrežo KBZ Sevnica, 
pa bodo vse leto večkrat predstavljeni tudi 
na dogodkih in prireditvah v občini in zunaj 
nje. Seznam certificirane ponudbe najdete 
na spletni strani www.visit-sevnica.com v 
zavihku Sevnica Premium.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica,
koordinatorica KBZ Sevnica Premium

GRAJSKE NOVICETurizem

Bon lahko unovčite za vstopnico za grad 
Sevnica za klasični vodeni ogled ter za 
večerni obisk gradu in srečanje z grofico 
Mathilde, degustacije, Ajdovsko košarico, 
vodenje po programu Medene ture, za 
nočitev v grajski vili in še mnogo več. 

Dodatno ponudbo in pogoje koriščenja 
preverite v Doživljaju, Glavni trg 19, 8290 
Sevnica, na 051 680 287 ali po elektronski 
pošti dozivljaj@kstm.si.

Vir: KŠTM Sevnica
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POGLED NAZAJ, POGLED NAPREJ
 

Epidemija koronavirusa je močno prizadela področje turizma in 
strokovnjaki napovedujejo, da bo okrevanje trajalo še vrsto let. Kljub 
temu smo si na KŠTM Sevnica zadali, da bomo v prihodnost gledali 
z optimizmom in poskušali v dani situaciji narediti in ponuditi kar 
največ. 

V letu 2021 smo 
se tako prilagodili 
trenutni situaciji in 
bogato turistično 
ponudbo predstavljali 
skladno z aktualnimi 
razmerami. Če smo 
leto začeli z virtualnimi 
ogledi bogate 
turistične ponudbe 
občine Sevnica ter 
spletno degustacijo 
modrih frankinj, 
smo se že v maju 
razveselili možnosti 
za druženja v živo. 

Ob svetovnem dnevu čebel smo predstavili novo vodeno doživetje 
– Medeno turo, organizirali smo že 11. ocenjevanje modrih frankinj, 
ki je napovedalo 11. festival modre frankinje. Ta je po enoletni 
prekinitvi spet potekal v edinstvenem ambientu grajskega parka. 
V poletnem času so na grajski grič obiskovalce privabljali Večerni 
obiski gradu in srečanja z grofico Mathilde, manjkalo ni niti dnevnih 
obiskovalcev našega turističnega bisera in tematske poti Gozd je 
kultura. V jesen smo vstopili s selitvijo Doživljaja, turistične agencije 
Posavje in turističnoinformacijske pisarne, ki je dobila nove prostore 
v starem mestnem jedru, na Glavnem trgu 19. Otvoritveni vikend 
sta pospremila Sevn'ška kuhinja na trgu in mini festival praženega 
krompirja s tržnico, na kateri so se predstavili ponudniki, vključeni 
v kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium. Razveselili smo 
se zlatega znaka Zelene sheme slovenskega turizma, ki je potrdil 
vsakodnevna prizadevanja vseh ključnih deležnikov v turizmu – živeti 
in delovati bolj zeleno in trajnostno. Zadnja večja prireditev lani je bilo 
posavsko martinovanje prvi konec tedna novembra. 

Do konca leta pa smo 
z veseljem sprejeli še 
kar nekaj manjših, 
zaključenih skupin – naj 
si bo na degustaciji, 
vodenem, animiranem 
ogledu ali srečanju z 
zadnjo lastnico gradu 
Sevnica. Rečemo lahko, 
da je Sevnico v letu 2021 
obiskalo lepo število 
obiskovalcev, ki so uživali 
v številnih danostih 
– neokrnjeni naravi, 
številnih pohodniških 
in planinskih poteh, 
k o l e s a r j e n j u , 
s p o z n a v a n j u 
bogate kulturne 
dediščine, kulinariki 
in gostoljubnosti 
domačinov.

Želimo si, da bi v letu 2022 razmere dopuščale manj obremenjeno 
delovanje, ki bi nam omogočilo nadgradnjo sedanje turistične 
ponudbe in razvoj nove ter predvsem priložnost, da to predstavimo 
in ponudimo obiskovalcem v živo. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 
Foto: arhiv KŠTM Sevnica

NAMIG ZA PREMIK

Tokrat vas vabimo na sprehod in ogled mestnega središča 
Sevnice.

Pogled skozi okno nam pričara lepo zimsko vzdušje. V teh mrzlih 
dneh je prav prijetno posedati v zavetju toplega doma. Ampak 
prav je, da lepe in sončne dneve izkoristimo vsaj za kakšen 
krajši sprehod. Tokratno vabilo oz. namig za premik nas popelje 
po ulicah Sevnice. Vabimo vas, da si ogledate dve razstavi na 
prostem, ki bogatita naše mesto.

Ob avtobusni postaji je že kar nekaj časa tradicionalna 
fotografska razstava Sevniških 40. Njen avtor je Ljubo Motore, ki 
že vrsto let v objektiv lovi zanimive trenutke iz življenja občanov 
in lepote narave v Sevnici in okolici. Razstava v središču mesta ob 
avtobusni postaji je že tretja zapored. Tokrat so na ogled dogodki 
in trenutki iz leta 1981.

Vabljeni, da si ogledate fotografije, ki vas bodo spet popeljali v 
dobre stare čase. Pot naj vas pelje naprej na Trg Svobode, kjer 
vaš pogled zagotovo pritegne tudi spomenik padlim v NOB. 
Marmornati obelisk zaključuje kiparska kompozicija iz kamna 
in brona, ki ponazarja narodnoosvobodilni boj in zmago nad 
fašizmom. Ob vznožju obeliska so bronasti doprsni kip narodnega 
heroja Alojza Kolmana - Maroka in dva kamnita stebra s 64 imeni 
padlih borcev in žrtev okupatorjevega nasilja z območja krajevne 
skupnosti Sevnica. Spomenik in plastike so delo kiparja Boža 
Pengova, doprsni kip pa Vladimirja Stovička. Spomenik so odkrili 
14. septembra 1958. 

Na ploščadi ob spomeniku je druga galerija na prostem. Na 
razstavi občudujemo naravne lepote Sevnice. Fotografije so 
prispevali Ljubo Motore, Vinko Šeško, Jože Hvala in Bojan 
Dremelj. Razstava naj nam utrdi zavedanje o naravnih lepotah v 
naših krajih. Predvsem je pomembno, da se zavemo, da človek 
potrebuje naravo, narava pa ne potrebuje človeka. Besedilo 
k razstavi je napisala Tanja Starič Košar. Če vas bo zeblo, se 
lahko pogrejete s toplim napitkom ali posladkate z dobrotami v 
katerem izmed lokalov v središču mesta.

Morda vas bomo že prihodnji mesec v rubriki Namig za premik 
povabili v zavetje čudovite narave. Do takrat pa pazite nase.

Vir: KŠTM Sevnica
Vir: http://sevnica.weebly.com/obele381ja.html

Grad Sevnica – dih jemajoči poslikani hodniki

GRAJSKE NOVICE Turizem

Lisca – aktivno v neokrnjeno naravo
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GRAJSKE NOVICEKultura

»KO BREZ MIRU OKROG DIVJAM, PR'JATLJI PRAŠAJO ME KAM?«
Kam na slovenski kulturni praznik? 
Na sevniški grad, seveda.

Na praznik kulture grad Sevnica široko odpira svoja vrata vsem, ki 
se želite naužiti lepega, kulturnega. V torek, 8. februarja, si boste 
lahko med 15. in 18. uro ogledali aktualne razstave v Mosconovi 
in Stari galeriji ali skupaj z vodnico raziskali grajske skrivnosti. 
Edinstvena priložnost, da se še pred marcem, ko prehajamo 
na pomladni delovni čas, spet sprehodite po bogato poslikanih 
(g)rajskih hodnikih. 
Vabljeni. 

Vir: KŠTM Sevnica 
Foto: Jože Hvala

PROGRAM KULTURE 
V LETU 2022

Na KŠTM Sevnica smo v novo leto zakorakali 
polni optimizma in energije, s pogledom, 
usmerjenim v prihodnost, da smo že bliže 
luči na koncu tunela, ko bomo spet lahko 
»normalno« zaživeli.

V letu 2021 smo kljub neugodnim razmeram 
uspešno izpeljali raznovrsten kulturni 
program. Ob upoštevanju vseh priporočil 
NIJZ smo v živo organizirali koncert Tomija 
Megliča in Guštija, koncert Ansambla Saša 
Avsenika in Kvatropircev. Za otroke smo 
pripravili gledališke predstave na prostem in 
zaključili leto v kulturni dvorani s predstavo 
in obiskom Božička. Vsak mesec smo v 
grajskih prostorih odprli novo razstavo in jo 
oplemenitili s kulturnim vložkom.
Letos bomo v sodelovanju z Rudijem 
Stoparjem še naprej organizirali Radogost in 
razstave v Mosconovi galeriji in v atriju gradu 
Sevnica. Od junija do septembra bomo 
organizirali Sevniško grajsko poletje 2022. 
V kulturni dvorani bomo poskušali izpeljati 
gledališki abonma, spet pa bodo na sporedu 
kinopredstave. Prav tako želimo obuditi 
Ajdovski gradec in v poletnih mesecih tam 
prirediti večji dogodek.
Vse dogodke bomo poskušali izpeljati v živo, 
saj smo ljudje družabna bitja, ki potrebujemo 
bližino drugih, glasbo, zabavo, smeh … 
Prav tako vas vabimo, da se v prostem času 
odpravite na sprehod na grad, obiščete 
energijske točke v grajskem parku in hkrati 
večkrat obiščete našo spletno stran in FB, da 
boste ves čas vedeli, kaj vse se dogaja v naši 
občini.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Vir: Jože Hvala

TESAR JE 
ČLOVEKOVA VEST 
ZA VSAKEGA.   R. S.

Letošnji mesec kulture in Prešernov 8. 
februar bomo v Oknu Radogost in Stari 
galeriji praznovali z razstavo velikega 
mojstra, akademskega slikarja in 
zgodovinarja Pavola Tesarja, ki je slovaškega 
rodu, zadnja leta pa je živel in ustvarjal v 
Sloveniji – v Brežicah, Kopru in Ljubljani.

Likovni kritik dr. Mirko Juteršek pravi, da je bil 
Tesar eden najplodovitejših slikarjev in eden 
redkih, ki se je posvetil zgodovini. Njegov 
opus šteje več tisoč del, in sicer zgodovinskih 
slik, tihožitij (predvsem šopkov cvetja), 
pejsažev, portretov in še česa.

Na razstavi, ki bo odprta 2. februarja ob 
17. uri, bomo videli pester izbor majhnega 
dela tega njegovega mogočnega opusa. 
Kot sovpada ta čas razstave z imenom 
našega Prešerna, bomo na razstavi videli 
sliki Dolinarjev spomenik Prešernu na 
Prešernovem trgu v Ljubljani in sliko Krsta 
pri Savici.

Otvoritveno slovesnost z glasbenim 
recitalom bo v Grajski kapeli izvedel 
glasbenik, oboist Nao Kitič s korepetitorjem 
Tadejem Hrvatom. Kitič je študent pri 
profesorju Mateju Šarcu na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani.

Obliž lepega in vse dobro nam bo leglo na 
dušo.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Pavol Tesar

UČENCI 
GLASBENE ŠOLE 
SEVNICA USPEŠNI V 
VARAŽDINU

Med 29. novembrom in 8. decembrom 
2021 je v Varaždinu potekalo mednarodno 
tekmovanje za mlade pihalce in trobilce 
Woodwind & Brass. Z naše šole so v 
Varaždinu nastopili učenci roga in pozavne. 

Za svoje nastope so bili nagrajeni in so 
osvojili: Manca Božičnik – rog I. nagrada in 1. 
mesto, Pika Bajc – rog II. nagrada in 2. mesto, 
Anže Rupar – rog II. nagrada in 3. mesto, 
Nikola Grubešić – rog II. nagrada in 6. mesto, 
Črt Pačnik – pozavna II. nagrada in 4. mesto. 
Vsi so tekmovali v starostni kategoriji C. 

Njihov učitelj je Franci Lipovšek, na klavirju 
pa jih je spremljala Pandelina Atanasova.

Čestitamo.

Vir: Glasbena šola Sevnica

Učenci roga z učiteljem in korepetitorko

Učenci roga z učiteljem in korepetitorko
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NOVA STORITEV 
ZA UPORABNIKE 
KNJIŽNICE SEVNICA
PREVZEM GRADIVA TUDI ZUNAJ 
DELOVNEGA ČASA NAŠE KNJIŽNICE

V Knjižnici Sevnica je uporabnikom na 
voljo nova storitev – prevzemanje gradiva 
v paketniku (Direct4.me). Našli ga boste 
pri stranskem vhodu v stavbo, kjer je 
knjižnica, poleg knjižničnega nabiralnika. 
Paketnik vam omogoča brezstični prevzem 
naročenega knjižničnega gradiva tudi zunaj 
delovnega časa knjižnice, torej 24 ur na 
dan, vse dni v tednu. Za uporabo paketnika 
potrebujete mobitel – ni treba, da je to 
pametni telefon. Paketnike bomo polnili 
od ponedeljka do sobote v času odprtosti 
knjižnice, vi pa lahko gradivo prevzamete 
kadarkoli.

paketnik

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

LIKOVNA IN 
FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA

Z novim letom smo v pisarni JSKD in ZKD 
Sevnica na ogled postavili likovna dela 
mlade ustvarjalke Lee Florjančič, ki je v letu 
2021 na XXI. mednarodnem sevniškem 
likovnem shodu prejela laskavi naziv mlada 
prvakinja shoda. S svojimi deli je navdušila 
prav vsakega obiskovalca razstave. 

V preddverju Trškega dvorca pa so si lahko 
ljubitelji fotografije ogledali čudovite 
fotografske posnetke odličnega fotografa 
Bojana Dremlja. Na tokratni razstavi se je 
predstavil s posnetki Z višav.

V februarju lepo vabljeni na ogled likovne 
razstave Gordane Dobriha in fotografske 
razstave Janija Vimpolška.

Avtorica Lea Florjančič

razpored obiskov 
FEBRUAR 2022 

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

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 POSTAJALIŠČE ČAS

31. 
januar

PONEDELJEK

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

3. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

10. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10−9.10

RAZBOR 11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10−13.10

15. TOREK IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 11.20−11.40

16. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15−13.35

17. 
ČETRTEK

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

5
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Avtor Bojan Dremelj

Avtorica Gordana Dobriha

Avtor Jani Vimpolšek 

NAROČANJE GRADIVA V PAKETNIK

Če želite prevzeti knjižnično gradivo v 
paketniku, nas morate poklicati, ali pa o 
obvestiti po e-pošti, tudi če gradivo naročate 
na portalu Moja knjižnica ali v aplikaciji 
mCobiss. Ko bo vaše gradivo v paketniku, 
boste prejeli SMS-sporočilo. Za najbolj 
preprosto uporabo si lahko na mobitel 
namestite brezplačno aplikacijo Direct4.me.

Gradivo bo v paketniku na vaš prevzem 
čakalo 3 dni (72 ur) od trenutka vložitve in 
pošiljanja sporočila. Za zdaj poteka prek 
paketnika le izposoja gradiva, za vračilo pa 
je še vedno na voljo knjižnični nabiralnik.

Za dodatne informacije smo vam na voljo. 

Vabljeni k uporabi.

Vir: Knjižnica Sevnica 

Sončni vzhod 

prebuja naravo,

branje knjig 

razsvetljuje glavo.

                    mongolski pregovor
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Valentinovo vzdušje bomo začeli »ogrevati« 
z delavnicami, ki bodo potekale od 9. pa vse 
do 11. februarja. Vabimo pa vas, da izdelate 
kakšno voščilnico svojemu Valentinu ali 
Valentini. Na valentinovo bomo od 15. ure 
igrali srčkov bingo, se posladkali ob sladkih 
družabnih igrah, ob večji udeležbi pa bomo 
tudi zaplesali srčkov ples. Ugibali pa bomo 
tudi besede, ki bodo narisane in pokazane s 
pantomimo.

Vse dejavnosti potekajo po navodilih NIJZ.

Vir: KŠTM Sevnica

MLADINSKI CENTER IN 
MLADINSKI PROGRAMI 
V LETU 2021

Tudi leto 2021 
so zaznamovali 
obdobje korone 
in omejitve, 
povezane s tem. 
Kljub temu smo 
pod okriljem 
M l a d i n s k e g a 
centra Sevnica 

organizirali 20 tečajev (poučevanje 
slovenskega jezika – 19 slušateljev, 16 
otroških ustvarjalnic (od tega 5 spletnih), 
15 spletnih predavanj na temo zdravega 
življenja, 4 predavanja in delavnice za 
brezposelne, 11 spletnih športnih vadb, 2 
predstavitvi knjig, 5 spletnih podjetniških 
večerov in šole podjetništva, 4 delavnice 
Feelozofija (od tega 2 spletni), 7 srečanj 
skupine za starše z dojenčki (od tega 6 
spletnih), 11 srečanj mladinske gledališko-
muzikalne skupine (od tega 3 spletna) ter 
različne nagradne turnirje in izzive. Gostili 
smo motivatorje, športnike, psihologe 
in poslovneže, obeležili smo pomembne 
svetovne dneve, poudarjali smo zdrav 
življenjski slog. Poleg predavanj in delavnic 
smo mladim med zaprtjem MC Sevnica 
ponudili tudi tedenske spletne vadbe 
pilatesa, poleti pa šport na prostem. V 
sodelovanju s prostovoljci smo dnevno 
ponujali pomoč pri učenju in domačih 
nalogah, tudi na spletu. Skupaj z Družinskim 
inštitutom Zaupanje smo organizirali 
Akademije prostovoljnega dela za mlade in 
izvedli 20 srečanj. Skupaj smo nadaljevali 
tudi brezplačno poučevanje slovenskega 
jezika za priseljence. V času razglašene 
epidemije in zaprtja mladinskega centra je 
tečaj potekaj na spletu, udeleževalo pa se ga 
je 19 oseb. 

Najbolj je bil obiskan Mladinski center 
Sevnica med prostimi aktivnostmi, ko 
dogodki niso bili vnaprej napovedani. 
Takrat so bili otrokom in mladostnikom 
na voljo družabne igrice, namizni tenis, 
ročni nogomet, pikado. Z mlajšimi pa smo 
navadno ustvarjali različne umetnine s 
preizkušanjem ročnih spretnosti. V letu 2021 
smo uvedli tudi nekaj novih programov: 
Mladinska gledališko-muzikalna skupina, 
Skupina za starše z dojenčki in Feelozofija.

Področje mladinske dejavnosti pa ni vezano 
zgolj in samo na prostor Mladinskega 
centra Sevnica, temveč gre za širši pojem 
in dejavnosti. KŠTM Sevnica je lani na 
področju mladinske dejavnosti sodeloval ali 
samostojno organiziral 5 različnih eno- ali 
večdnevnih dogodkov, in sicer Olimpijski 
teden mladih, Kitariado, Dneve mladih, 
Angleški kamp na Lisci, Grajske bučke, 
aktivno pa smo se vključevali tudi v program 
na bazenu. 

V letu 2021 smo sledili tudi postavljenim 
kazalnikom Strategije za mlade v Občini 
Sevnica 2019–2024. Odzivno je delovala 
e-točka Mladi v Sevnici, na kateri smo 
mladim ponujali različne uporabne in 
zanimive vsebine. 

V leto 2022 vstopamo z željo, da se ponovno 
vzpostavi normalno stanje in da bodo mladi 
lahko užili svojo mladost … tudi s pomočjo 
naših programov.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

ZIMSKE POČITNICE V 
MLADINSKEM CENTRU 
SEVNICA

Od 28. februarja pa vse do 4. marca bodo 
za šolarje težko pričakovane zimske 
počitnice. Kar pomeni, da bo mladinski 
center obratoval v počitniškem odpiralnem 
času.

PONEDELJEK - PETEK: 
10. 00 - 15.00 

SOBOTA: 
15.00 - 19.00

Da pa med počitnicami ne bo dolgčas, 
bomo izvedli pester program. V ponedeljek 
bomo preizkušali meje naše kreativnosti in 
izdelali pustne maske. 

V torek se bomo ob družabnih igrah 
posladkali z ameriškimi krofi. Ob ugodnem 
vremenu bomo aktivni na bližnjih zunanjih 
igriščih, prav tako pa bomo lovili zaklad 
zunaj in notri.

Vabljeni na MC-igrarije.

Vir: KŠTM Sevnica

PREŠERNO V 
MLADINSKEM CENTRU 
SEVNICA

V ponedeljek, 7. februarja, ob 15. uri, bomo 
v Mladinskem centru Sevnica organizirali 
dogodek Prešerno v MC Sevnica. Da ne bo 
Prešernov dan posvečen le kulturi, smo se 
odločili, da bo ta dan potekal tudi prešerno – 
zelo sproščeno in veselo razpoloženo. 

Pripravili bomo nabor spretnostnih in 
zabavnih iger, z igranjem velikanskega 
boggla – iskanje besed »zmasirali« 
možgančke in se nasmejali ob zabavnem 
izzivu, ki pa naj za zdaj ostane skrivnost. 
Vabljeni na veliko dobre volje in ob 
zadostnem obsegu smeha tudi na polovico 
zdravja.

Vir: KŠTM Sevnica

VALENTINOVO

Vsako leto se okoli 14. februarja naša okolica 
ogrinja v rdeče, posuto s srčki in cvetjem 
ter še kakšno čokoladico. V Mladinskem 
centru Sevnica se bomo na ta dan potrudili 
za prijetno preživet dan v naši družbi. 

GRAJSKE NOVICEMladina
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BOŽIČNO-NOVOLETNO 
VESELJE NA 
OŠ ANE GALE

Predbožični dan je bil na OŠ Ane Gale prav 
poseben dan. Že ponoči nas je obiskal 
Božiček. V skritih kotičkih šole nam je 
nastavil lepo zavita darila. Učenci so jih 
radovedno poiskali in odvili. V njih so se 
skrivale igrače, s katerimi si bodo popestrili 
ure v šoli. Obiskale so nas še Božičkove 
pomočnice, ki so nas obdarovale s srečo, 
ljubeznijo, zdravjem in prijateljstvom. S 
plesom in petjem smo se poslovili od starega 
leta in se že veselimo novega.

Ob koncu starega leta pa je učence 
posebnega programa na OŠ Ane Gale 
ponovno presenetilo Društvo Sožitje. 
Razveselili so se številnih podarjenih 
družabnih iger. Ob njih se bodo učenci 
sproščali in se hkrati tudi veliko naučili. 

Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

DEDEK MRAZ 
V ŠENTJANŽU

Tokrat se je dedek Mraz kar dvakrat ustavil 
v Šentjanžu. Obiskal in obdaril je vse otroke 
v vrtcu in šoli, naslednji dan pa je v kulturni 
dvorani razveselil še preostale.

Društvo prijateljev mladine Šentjanž je v 
sodelovanju z OŠ Milana Majcna Šentjanž 
v prazničnem decembru organiziralo obisk 
dedka Mraza in obdarovanje otrok. 
V četrtek, 23. decembra, je s svojimi štirimi 
mladimi pomočnicami razveselil otroke 
v vrtcu in šoli. Zaradi razmer se je ustavil v 
vsaki skupini in vsakem razredu posebej, jih 
pozdravil in obdaril. Otroci so ga presenetili 

Dedek Mraz s svojimi zvestimi pomočnicami

KNAPČEV 
PRAZNIČNI TEDEN 
V KRMELJSKEM VRTCU

V Krmelju smo zaposleni in otroci vrtca 
komaj čakali, da vstopimo v najbolj praznični 
mesec v letu. December vsako leto prinese 
s seboj veselje in praznično razposajenost 
ter tradicionalni Knapčev zimski pohod 
z lučkami, ki pa smo ga tudi letos izvedli 
nekoliko drugače. Krmeljski škrat Knapec je 
že zelo pogrešal otroke našega vrtca, zato 
smo mu strokovne delavke vrtca pomagale 
pripraviti Knapčev praznični teden. 
Knapec je otrokom za vsak dan v tednu 
pripravil zabavne praznične dejavnosti in 
videoposnetke, ko je ob iskanju svoje svetilke 
obiskal pomembne zgodovinske in kulturne 
znamenitosti Krmelja ter jih predstavil 
otrokom. Otroci so tako v prazničnem 
tednu okrasili igralnice in vrtec, izdelali svoja 
glasbila, spoznavali igrače ter igre svojih 
babic in dedkov, se naučili Knapčevo pesem 
in jo prepevali ob spremljavi glasbil, imeli 
pravo Knapčevo zabavo in izdelali svetilke, ki 
so jih potem potrebovali za Knapčev pohod. 

Zadnji dan v tednu je škrat Knapec obiskal 
otroke v vrtcu in jim za uspešno opravljen 
Knapčev praznični teden podaril magnete 
s svojo podobo. Za zaključek Knapčevega 
prazničnega tedna so se otroci v sklopu 
svoje družine podali na pohod po Knapčevih 
poteh. Ravnateljica, strokovne delavke, 
škrat Knapec in otroci vrtca so staršem ter 
vsem prijateljem našega vrtca v prazničnem 
videoposnetku zaželeli lepe praznike in 
vse dobro v novem letu. Upamo, da se 
bomo letos čisto zares skupaj podali po 
osvetljenem Krmelju.

Anja Kostrevc

TURNIR V ROČNEM 
NOGOMETU

V ponedeljek, 17. januarja, smo v Mladinskem 
centru Sevnica po trenutku navdiha 
izvedli turnir v namiznem nogometu, v 
našem krogu bolj znan kot »ročak«. Vseh 
udeležencev je bilo 7, turnir pa smo izpeljali 
v treh fazah –skupinski del, v katerem je 
vsakdo igral z vsemi. Igrali so do 5 golov, v 
primeru rezultata 4:4, pa je bilo neodločeno, 
za kar sta oba udeleženca prejela po 1 točko. 
Zmagovalec prejme 3 točke, poraženec 
pa ostane »praznih rok«. Po zaključku 
skupinskega dela smo sešteli točke, ki so 
odločale, kateri najboljši štirje tekmovalci 
nadaljujejo v naslednjo fazo turnirja, v 
polfinale. V primeru izenačenih točk smo 
upoštevali boljšo razliko v golih, razliko 
med danimi in prejetimi goli. V polfinalu so 
se prvouvrščeni v skupinskem delu pomeril 
s četrtouvrščenim in drugouvrščeni s 
tretjeuvrščenim tekmovalcem. Od te faze so 
se pri morebitnem izidu 4:4 izvajali kazenski 
streli, ki so določili zmagovalca. V zadnji fazi 
turnirja sta potekali dve tekmi – za 3. mesto 
in finale. 

Zmagovalca v polfinalih sta se pomerila 
v razburljivi tekmi. Oba igralca sta enkrat 
vodila, na koncu pa je bil rezultat 4:4, kar 
je pomenilo napeto odločanje s kazenskimi 
streli. Zmagovalec turnirja je postal Kristjan 
Smerdelj.

Vir: KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICE Mladina

s pesmicami, deklamacijami, risbami in celo 
plesom. Preden se je poslovil, jih je povabil 
na koncert Eve Boto v šolsko telovadnico. 
Otrokom nam je tako uspelo popestriti 
delovno dopoldne in jih razveseliti ob koncu 
leta.Naslednji dan se je dedek Mraz ustavil 
še v kulturni dvorani v Šentjanžu, da je 
obdaril tiste otroke, ki jih prejšnji dan v šoli ni 
srečal. Otroci so ga priklicali s pesmico Siva 
kučma. Po kratkem nagovoru in pogovoru z 
njimi jim je razdelil darila ter jim voščil lepe 
praznike in srečno v novem letu.
Društvo se zahvaljuje vsem donatorjem in 
sodelujočim za pomoč pri izvedbi.

Jožica Krmelj
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ŠPORT 
V PRETEKLEM LETU

Šport ni le telesna dejavnost, ampak precej 
več. Uči nas zdravega življenjskega sloga, 
krepi duha ter nas povezuje na socialni ravni 
in omogoča osebno rast. Redna telesna 
aktivnost izboljšuje splošno počutje, sprošča 
stres in izboljšuje miselne procese. 

V preteklem letu je bilo v občini več kot 40 
aktivnih športnih društev. Zapolnjene (kadar 
je bilo zaradi ukrepov mogoče) športne 
dvorane ob obisku rekreativnih vadb in 
treningih tekmovalcev nam dajejo dodatno 
spodbudo za delo naprej. Zaradi ukrepov, ko 
vadba v živo ni bila mogoča, so se društva 
tudi tokrat znašla ter izvajala vadbe na spletu 
ali na prostem, vse z namenom ohranjanja 
aktivnega življenjskega sloga članov.

Lani se je nadaljeval tudi projekt iz leta 2020 
Lisička giba. Njegov cilj je, da bi prebivalci 
občine Sevnica in širše spoznali rekreativne 
točke v naši občini in se seznanili z dogodki 
v organizaciji različnih institucij in društev v 
njej. Vsaka krajevna skupnost v občini ponuja 
kar nekaj izletniških točk in pohodnih poti. 
V sklopu projekta je objavljenih 21 različnih 
poti in 5 vrhov v sevniški občini. V letu 
2021 so bili izvedeni tudi naslednji športni 
dogodki: Kolesarski maraton, Kolofest, 
Skok na Lisco, Evropski teden športa. Med 
23. septembrom (državnik praznik športa) in 
15. oktobrom (svetovni dan hoje) je potekal 
projekt Sevnica giba z lisičko. V projekt 
so bili vključeni KŠTM Sevnica, Planinsko 
društvo Lisca Sevnica, Zavod za gozdove in 
Kolesarsko društvo Sevnica. Dne 7. junija je 
Sevnico obiskala olimpijska bakla. Dogodku 
se je pridružil znani obraz z radijskih valov 
Miha Deželak. V poletnih mesecih smo za 
ohladitev, animacijo in različne atrakcije 
poskrbeli s kopalno sezono na bazenu 
Sevnica. 

V novi sezoni se bomo pri KŠTM Sevnica 
trudili izpeljati čim boljše leto na področju 
športa. Sodelovali bomo z lokalnimi društvi, 
šolami, občino in vsemi partnerji. Prav tako 
bomo upravljali vse znane naše objekte 
(športni dom, športna dvoran in bazen) in 
se trudili za polno zapolnjenost objektov 
ter vseh del, povezanih z njimi. Junija se 
bo kot navadno odprla sezona na bazenu 
z zanimivo atrakcijo. Dodatno dogajanje 
tam bodo spremljali aerobika, zabavne 
animacije, praznovanje rojstnih dni, plavalni 
tečaji in druge aktivnosti. 

Aktivno bomo sodelovali z društvi in 
pomagali pri pripravljanju športnih 
dogodkov. Vse leto pa lahko društva 
najemajo vozila za prevoz devetih oseb. 

Pri KŠTM Sevnica se nadejamo dobrega leta 
na vseh področjih, potrudili pa se bomo, da 
bo karseda uspešno.

Jan Samide, KŠTM Sevnica

IZJEMEN USPEH MLADE 
SEVNIČANKE V TENISU

Sevnica ima dvojno državno prvakinjo v 
tenisu 2022 

Una Grubešič, članica Teniške akademije 
gospod Ficko (GFTA), že dlje časa opozarja 
nase in svoje uspehe. Dne 14. januarja je to 
potrdila z dvojnim državnim naslovom na 
zimskem državnem teniškem prvenstvu za 
deklice in dečke do 12 let, ki je bilo v Mariboru. 
V konkurenci deklic je bilo v žrebu 64 mest 
za deklice, Una pa je na poti do finala oddala 
le »skromnih« 5 iger. Boljša od nje je bila šele 
v finalu trenutno najbližja in edina resnejša 
tekmica v Sloveniji, Sara Kovačevič iz 
Ljubljane, v finalu pa jo je potem premagala 
z rezultatom 26 62 62. Una je trenutno 
v Sloveniji z velikim naskokom vodilna 
igralka v tej kategoriji in se bo začela resneje 
spogledovati z mednarodno konkurenco 
do 12 in 14 let, da bo lahko obdržala visoko 
raven igre in motivacijo za nadaljnje delo. 

Grubešičeva je s tem uspehom še povečala 
prednost na slovenski jakostni lestvici do 
12 let in tako z velikim naskokom zaseda 
1. mesto v državi. S tem je tudi že močneje 
utrdila svoj položaj v slovenski reprezentanci 
do 12 let, sestavljajo pa jo 3 najboljše igralke 
v državi, ki bodo v sezoni 2022 zastopale 
Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih. 
S partnerko Saro Kovačevič sta osvojili 
tudi naslov državnih prvakinj v konkurenci 
dvojic, do osvojitve naslova pa nista oddali 
niti enega niza. 

Gregor Ficko

Foto: Una Grubešič in trener Gregor Ficko

ZA NOVO LETO 
2022 VOJAŠKIH SKLEC

V sklopu adrenalinskega projekta Divjak365 
si je Gregor Divjak zadal cilj narediti 2022 
vojaških sklec oz. burpeejev. Izziv se je začel 
2. januarja ob 10. uri, in sicer z vojaškimi 
sklecami. Izvajal jih je po 10 naenkrat, da je 
bilo tehnično kar se da pravilno. V ta namen 
ni bilo časovne omejitve. Ob doseženi 
številki 500 so se že začele precejšnje 
bolečine v rokah, zato se je tehnika vojaških 
sklec spremenila v tehniko burpee (brez 
sklece). Ker pa je bilo to precej lahko, je bila 
sprejeta odločitev o 50 vojaških sklecah in 
50 burpeejih (brez sklece). Pri številki 1000 
se je zvečerilo in ohladilo. Zato se je izziv 
nadaljeval v fitnesu, ki je odprt 24 ur. Do 
1500 je izvajal 50/50, le da so se serije po 
10 spremenile v 2 x 5, da je bila tehnika čim 
bolj pravilna. Nato se je v sklopu zadnjih 
500 tehnika spremenila samo v burpeeje. 
Ker so se vmes pojavile težave s krči, je 
bilo potrebno raztegovanje. Zadnjih 22 je 
bilo nekaj posebnega. Od 2000 do 2020 
so se ponovno izvajali obe tehniki, ampak 
s hitrejšimi menjavami/spremembami. S 
tem se je testirala koncentracija proti koncu 
izziva. 2021 je bil premet nazaj, obrat za 
pol kroga, skleca s ploskom, krčenje nog in 
poskok; 2022 je bila salta nazaj, z obratom 
za pol kroga, nato pa skleca z obratom za cel 
krog, krčenje nog in poskok. S tem se je izziv 
ob 5. uri zjutraj končal, trajal pa je približno 
18 ur. Skupno je bilo narejenih 1000 vojaških 
sklec, 1000 burpeejev in 22 kombiniranih 
elementov. 

www.youtube.com/watch?v=zNONFRBxNXI
Povzela: Alenka Kozorog

ROKOMETNO 
TEKMOVANJE
 

Učenci rokometnega krožka Osnovne 
šole Krmelj in Tržišče so se v nedeljo, 5. 
decembra, udeležili rokometnega turnirja v 
Sevnici. Pod mentorstvom učitelja Primoža 
Plazarja so prikazali izjemno željo po igri in 
se povsem enakovredno kosali z nasprotniki, 
čeprav trenirajo šele dva meseca in se z 
rokometnimi koraki šele spoznavajo. 

Tako lahko z velikim veseljem pričakujemo 
naslednje turnirje, na katerih upamo, da 
bodo učenci še bolje igrali in se hkrati 
zabavali na igrišču. 

Vir: Ponosni starši in mentor 

GRAJSKE NOVICEŠport
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SEVNIŠKI KARATLON

V sredo, 22. decembra lani, je Klub borilnih veščin Sevnica v sodelovanju 
s Športno unijo Slovenije v sklopu projekta Slovenija v gibanju – 
Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti organiziral tradicionalni 
Sevniški karatlon – pozdrav zimi, športno-rekreativno srečanje za 
najmlajše. Namen športnega srečanja je bilo aktivno vsestransko 
gibanje, spoznavanje novih vadbenih elementov, razvijanje motoričnih 
sposobnosti in druženje med sovrstniki. Otroci so morali premagovati 
najrazličnejše ovire, dodane pa so jim bile naloge z elementi in prvinami 
karateja. Športno-rekreativnega srečanja se je udeležilo več predšolskih 

otrok, starih od 4 do 6 let, in manj osnovnošolcev nižjih razredov. 
Ob zaključku sevniškega karatlona je organizator Klub borilnih veščin 
Sevnica vsem udeležencem za uspešno premagane ovire podelil 
medalje. Veselje otrok je bilo nepopisno.
Vidimo se na naslednjem sevniškem karatlonu konec junija letos.
S športnimi pozdravi.

Vir: KBV Sevnica 

Mali sevniški karatlonci

JAVNI POZIV 
ZBIRANJA 
PREDLOGOV 
ZA PODELITEV 
PRIZNANJ NA 
PODROČJU 
ŠPORTA 
V OBČINI 
SEVNICA ZA 
LETO 2021
Športna zveza Sevnica poziva vse upravičence, da podajo 
predloge za podelitev priznanj na področju športa v občini 
Sevnica za leto 2021. 

Predloge za priznanja zbiramo v naslednjih kategorijah: 
– športnik leta,
– športnica leta, 
– športna ekipa leta, 
– perspektivni športnik/športnica, 
– športna osebnost/prireditev/projekt, 
– jubilejno priznanje za večletno delovanje 
    športnega društva, 
– trener leta.

Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo 10. marca 
letos. Podrobne informacije o prireditvi bodo objavljene 
bližje datumu, v skladu z aktualnimi direktivami zaradi 
epidemioloških ukrepov. 

Kandidate za prejemnike priznanj lahko predlagajo: 
– klubi, društva in druge športne organizacije, 
– javni zavodi, 
– pravne osebe s sedežem na območju občine Sevnica in 
– fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju 
    občine Sevnica. 

Kandidati za priznanja morajo v preteklem letu doseči odmevne 
športne rezultate in imeti stalno bivališče na območju občine 
Sevnica oz. biti na drugačen način povezani s sevniškim 
športom. Če je za dobitnika priznanja na področju športa kot 
kandidat predlagan posameznik, je skladno z 8. členom Zakona 
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) 
ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in na 
podlagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – 
odl. US) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata posameznika 
o osebni privolitvi v zbiranje in obdelovanje njegovih osebnih 
podatkov in seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani v 
postopku kandidiranja, odločanja o prejemnikih in podelitvi 
priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2021. 
Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden dosežek, morajo 
predlagatelji oddati v pisni obliki na poštni naslov: Športna 
zveza Sevnica, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica ali na 
naslov elektronske pošte: info@sportnazvezasevnica.com, 
najkasneje do ponedeljka, 7. februarja 2022, do 12. ure.

Postopek poziva, izbora in podeljevanja priznanj izvede upravni 
odbor Športne zveze Sevnica, ki ga sestavljajo predsednica 
Sara Martinšek, podpredsednik Gregor Ficko in člani Milan 
Jamšek, Martin Povše, Aleš Pinterič, Janez Imperl in Franc 
Ernestl v sodelovanju z Občino Sevnica in Javnim zavodom za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. 

Postopek izbora bo upravni odbor Športne zveze Sevnica 
izvedel po zaključku javnega poziva, in sicer 12. februarja 
2022, ob 19. uri, po videokonferenci. 

Sara Martinšek, predsednik Športne zveze Sevnica

ROKOMETNI KLUB SEVNICA

V zadnjem obdobju se v Rokometnem klubu Sevnica veliko dogaja. 
Zaradi prenove športne dvorane v Sevnici smo morali iskati nove 
lokacije za treniranje. Zato smo poleg telovadnic OŠ Sevnica, OŠ 
Krmelj, OŠ Boštanj in Športnega doma Sevnica decembra lani in (jih 
tudi zdaj) obiskovali še telovadnice v Šentjanžu, Mokronogu in športno 
dvorano v Radečah. To je zelo zahteven logističen in finančni zalogaj, a 
smo prepričani, da s tem ohranjamo zadostno raven kakovosti našega 
delovanja. 

Večina naših 11 selekcij bo tekmovalni del sezone začela na začetku 
februarja. Na kakšen način bodo tekme potekale, še ne moremo 
natančno napovedati.

Ne glede na vse ovire, ki nas spremljajo v zadnjem obdobju, v 
Rokometnem klubu Sevnica ostajamo kot pravi športniki optimisti, 
predvsem z zavedanjem, da delamo nekaj dobrega za naše okolje 
in bodoče generacije. In v takšnih trenutkih se pokažejo tri osnovne 
življenjske vrednote: poštenje, trud in potrpežljivost.

Miran Sečki

GRAJSKE NOVICE Šport

www.visit-sevnica.com
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DOBRODELNOST NE 
POZNA MEJA 

V Študentskem klubu Sevnica smo že osmo 
leto zapored organizirali projekt Mesec 
dobrodelnosti in zbirali trajnostno hrano za 
socialno ogrožene družine v občini Sevnica. 

Dobrodelne prispevke smo zbirali tudi na 
dveh božičnih tržnicah, s prodajo lesenih 
obeskov za jelko, nakitom in piškoti pa smo 
zbrali 200,oo evrov. Iskreno se zahvaljujemo 
vsem in vsakomur posebej za prispevek, 
da lahko pišemo zgodbe in uresničujemo 
našo vizijo še naprej. Posebna zahvala 
gre osnovnim šolam Tržišče, Krmelj, 
Boštanj, Sava Kladnika Sevnica in Osnovni 
šoli Ane Gale Sevnica za sodelovanje. 
Kot predsednica Študentskega kluba 
Sevnica se zahvaljujem ekipi aktivistov in 
partnerjem za pomoč in požrtvovalnost. 
Nekaj družin smo obdarili aktivisti kluba, pri 
razdeljevanju hrane pa nam je pomagal tudi 
Rdeči križ Sevnica. Projekt je potekal tudi v 
sodelovanju z Rotaract klubom Sevnica in 
Zavodom Kultiza.

Spet smo pokazali, da skupaj zmoremo več 
in da dobrodelnost ne pozna meja. Obdarili 
smo 24 ostarelih osamljenih ljudi in 44 
družin, v katerih je 67 otrok. Naš namen je 
bil polepšati in vsaj nekoliko olajšati stisko 
družin v božično-novoletnem času ter jim 
pričarati nasmeh na obraz in vžgati iskrico 
upanja. 

Prepričani smo, da nam je to uspelo. 

Za ŠKS, predsednica Eva Zaman 

Predaja zbrane hrane Rdečemu križu Sevnica

NASVETI ZA IZVAJANJE 
TELESNE DEJAVNOSTI 
NA PROSTEM POZIMI

Nizke temperature in neprijazno vreme 
lahko v zimskem obdobju demotivirajo tudi 
najbolj zagrizene aktivne posameznike. 
Naj hladnejše vreme ne pomeni obdobja 
prekinitve vaše telesne dejavnosti. Da bodo 
imeli učinki vadbe dolgoročni vpliv na vaše 
telo, je pomembna redna telesna aktivnost. 

V mrzlem obdobju je zelo pomemben 
način oblačenja športnih oblačil. Namesto 
oblačenja v debele plasti, kot so bunde, 
volneni ali debelejši bombažni puloverji, se 
raje oblecite s funkcionalnimi materiali po 
načelu čebulnega oblačenja, to je oblačenje 
po plasteh. Več tanjših plasti pomeni, 
da lahko, če vam bo vroče, odstranite 
kakšen kos oblačila in tako uravnavate 
telesno temperaturo. Ne pozabite na 
zaščito glave, rok, stopal in vratu. S sabo 
imejte kakšno pokrivalo, ki si ga na primer 
nadenite ob prihodu na vrh vzpona, preden 
pot nadaljujete v dolino. Med daljšimi 
aktivnostmi je s seboj priporočljivo vzeti tudi 
kakšno vetrovko, da se v primeru slabega 
vremena ustrezno zaščitimo. 

Čeprav v hladnem vremenu ne občutimo 
žeje toliko kot poleti, je smiselno poskrbeti 
tudi za zadostno hidracijo pred tekom in 
tudi po končani aktivnosti. Ob sončnem 
vremenu je dobro nositi in si zaščititi oči s 
sončnimi očali, kožo pa s sončno kremo pred 
škodljivimi UV-žarki. 

Zaradi nizkih temperatur so naše mišice 
in vezi bolj toge, neprožne. Za ustrezno 
prožnost tkiv je smiselno telo pred zunanjo 
aktivnostjo ogreti na delovno temperaturo. 
To lahko storimo s 5- do 10-minutnimi 
ogrevalnimi dinamičnimi vajami, ki jih 
naredimo kar za vse telo. S tem bo vadba 
tudi bolj varna in posledično zmanjšamo 
možnosti nastanka poškodb.

Telesna dejavnost v hladnem obdobju ima 
številne pozitivne učinke. Mednje spadajo 
krepitev imunskega sistema, srčno-žilnega 
sistema, izboljšuje mentalno zdravje in 
produkcijo vitamina D, prav tako pa telo 
porablja več kalorij zaradi uravnavanja 
telesne temperature. 

Jan Samide, KŠTM Sevnica 

Vir: The daily beast

GRAJSKE NOVICEPo občini

LETA 2022 
MANJ PLASTIKE, 
VEČ TRAJNOSTI

Na Slovenski turistični organizaciji (STO), 
kjer si že vrsto let prizadevajo za bolj 
trajnostno poslovanje v turizmu, so leto 
2022 začeli z vabilom k podpisu zaveze za 
manj plastike in več trajnosti v turizmu. 

Želijo si, da bi bil turizem vzor drugim 
sektorjem, saj je velikokrat ravno ta ogledalo 
družbe. Kot trajnostna in zelena destinacija, 
za kakršno smatramo Slovenijo in tudi 
Sevnico, je prav, da zadostimo visokim 
pričakovanjem gostov tudi z okoljskega 
vidika. Štirje najbolj problematični izdelki 
za enkratno uporabo, ki si jih v letu 2022 
želimo izločiti iz slovenskega turizma, so 
plastenke za enkratno uporabo, plastični 
kozarci za enkratno uporabo, plastična 
embalaža za hrano za enkratno uporabo in 
plastična embalaža za enkratno uporabo 
v hotelskih sobah in namestitvah. STO 
poziva ponudnike, da do konca leta 2022 
iz svojega poslovanja izločijo navedene 4 
plastične izdelke za enkratno uporabo, in 
vabi k podpisu zaveze MANJ plastike, VEČ 
trajnosti. Več o pridružitvi zavezi najdete na 
poslovnih straneh na www.slovenia.info. 

Pozivu in vabilu se pridružujemo tudi na 
KŠTM Sevnica. Kot lokalna turistična 
organizacija in koordinator za Zeleno shemo 
slovenskega turizma si bomo k zmanjševanju 
plastike prizadevali tudi mi. Prepričani 
smo, da s svojim ravnanjem lahko vsakdo 
pripomore k manj plastike, več trajnosti in 
bolj zelenemu in zdravemu planet. 

Naj bo to tudi vaše vodilo v letu 2022. 

Vir: STO
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
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ZAVRŠNIK MARIJA,
90 LET 

Ob jubileju so jo obiskali župan Srečko 
Ocvirk, pedsednik KS Jože Udovč, 
predsednik Društva izgnancev Alojz Rupar 
in predsednica Rk Boštanj Jelka Bec. Vaščani 
pa so ji pripravili lepo presenečenje večer 
pred rojstnim dnem.

Marija, večina ljudi jo kliče Minka, se je rodila 
14. januarja 1932 v družini Rak na Lazah 
v sevniški občini. Kmetija je bila majhna, 
družina pa številčna. Poleg očeta in mame je 
na njej živelo 10 otrok, stara mama in dve teti. 
Med vojno je bil oče povezan z odporniškim 
gibanjem. Ko so začeli izseljevati kraje 
ob Savi, se je celotna družina preselila na 
italijansko stran meje v vas Telče, tam pa sta 
dve družini živeli v majhni hiški. Da bi družina 
lažje preživela, so se preselili v kočevsko, 
kjer je oče občasno delal, nastanjeni pa so 
bili v izpraznjeni hiši, obdelovali pa so malo 
zemlje. Po vojni so se vrnili domov, pričakala 
pa jih je razdejana hiša. Osnovno šolo je 
začela obiskovati v Boštanju, končala pa 
takrat v tako imenovani nižji gimnaziji na 
Radni. To so bili drugačni in zahtevni časi. 
Otroci so hodili sami v šolo, pešačili so več 
kot eno uro. Ko je bil velik sneg, so starejši 
otroci prvi delali gaz, mlajši pa so jim sledili. 
Tudi oblačila in obutev pa so prehajali od 
starejših na mlajše otroke. 

Minka je nekaj časa delala v krajevnem 
uradu v Telčah in tam spoznala moža Alojza. 
Poročila sta se leta 1952. Rodila je dva 
otroka, sina Alojza in hčer Majdo. Družina je 
živela v Tržišču, nato v Dolenjem Boštanju 
in v Sevnici. V družini je bila le ena plača, 
kljub temu pa sta otroka končala šolo. Tudi 
zdravje ji je v tem obdobju večkrat resno 
ponagajalo, prebolela je tudi raka. Na 
prehodu v osemdeseta leta sta z možem 
v Lazah zgradila hišo. Tu sta ustvarjala 
dodaten zaslužek z dejavnostjo kmečkega 
turizma. Po moževi smrti se je odločila ostati 
v svoji hiši, v njej pa kljub letom še vztraja. 
Upravičeno je ponosna na svojo družino, 
veseli se uspehov 3 vnukov in 5 pravnukov.

Vendar pa je Minka vse to in še več. Je 
čudovita, razgledana ženska, iskrivega 
duha, napredna, vesela in vedno pozitivna. 
Ravno zaradi teh lastnosti je prava gospa, 
rada ima ljudi, glasbo in pesem. 

DANIJELA ŠRAJ, 
90 LET

V ponedeljek, 20. decembra, je 90. rojstni 
dan praznovala Danijela Šraj. Rodila se je v 
Dolenjem Boštanju družini Zavrl kot drugi 
otrok od štirih. Njeno otroštvo je močno 
zaznamovala 2. svetovna vojna, saj so morali 
zapustiti dom in si najti novo domovanje 
na Orehovem. Po končani osnovni šoli in 
obrtni šoli se je izučila za šiviljo. Leta 1955 
se je poročila z Jožetom Šrajem. V zakonu 
so se jima rodile tri hčere. Kmalu sta začela 
razmišljati o lastnem domu, zato sta si s 
trdim delom in odrekanjem zgradila hišo v 
Boštanju. Za lažje preživetje sta obdelovala 
njivo in vrt, ona pa je še šivala za stranke. 
Ko so otroci postali dovolj samostojni, 
se je tudi sama zaposlila v podjetju kot 
šivilja. Upokojila se je pri 56 letih in skupaj 
z možem uživala upokojensko življenje. Žal 
pa je kruta usoda posegla v lepo življenje 
in je pri 61 letih postala vdova. Takrat se je 
spopadala tudi z zelo težko boleznijo in jo 
premagala ob podpori hčera Jožice, Mire in 
Vlaste. Svetel žarek v življenju ji pomenijo 
vnuki Jani, Mladen in Simona. Vseh se vedno 
razveseli, kadar jo obiščejo. Še posebno pa 
je vesela obiskov pravnukov Tima, Lane, Eve 
in Tomaža. Ob prazniku so jo vsi obiskali ter 
ji zaželeli veliko zdravja in sreče. Tako so se 
skupaj veselili lepega jubileja.

Lepo presenečenje so pripravili tudi sosedi, 
ljudski pevci, predsednica Aktiva žena 
Boštanj Nika Udovč, OO RK Boštanj Jelka 
Bec, predsednik Društva izgnancev Boštanj 
Alojz Rupar, predsednik Krajevne skupnosti 
Boštanj Jože Udovč in župan Srečko Ocvirk. 
V prijetnem druženju, obujanju spominov 
in tudi ob lepi pesmije čas hitro minil. Ob 
slovesu se je slavljenka zahvalila za obisk, 
darila in dobre želje.

Jelka Bec 

POBARVANKA
GRAJSKIH NOVIC

Na naslov uredništva smo dobili 29 
pobarvanih pobarvank, kar nas zelo veseli.
Pobarvanke so bile opremljene z voščili za 
uredništvo, za kar smo vam hvaležni.

Vsi, ki ste  na pobarvanki dopisali vaš naslov, 
dobite po pošti darilce.
 

Alenka Kozorog, urednica

GRAJSKE NOVICE Po občini

RADIOAMATERSKI 
TEČAJ V RADIOKLUBU 
SEVNICA

Ste se kdaj vprašali, kako delujejo brezžične 
komunikacije, kaj je to radijska frekvenca, 
kako se razširjajo radijski valovi, kdo so to 
radioamaterji in zakaj ter kako vzpostavljajo 
radijske zveze? 

Vas zanima, ali radioamaterske zveze 
delujejo tudi, kadar izgubimo signal omrežja 
mobilne telefonije, in ali lahko radioamaterji 
prenašamo podatke tudi, kadar preneha 
delovati internet?
Na vsa ta vprašanja in še več vam bodo na 
radioamaterskem tečaju odgovorili izkušeni 
radioamaterji. Skupaj boste obdelali vse 
predpisane teme. Inštruktorji bodo z vami 
podelili praktične izkušnje in vas dobro 
pripravili na izpit. 
Začetek brezplačnega tečaja je 4. februarja 
2022 ob 18. uri. Predvideni termin za izpit pa 
v aprilu 2022.
Zainteresirani se prijavite po e-pošti na 
naslov radioklub.sevnica@gmail.com ali po 
telefonu na 041 605 092.

Tilen Cestnik

Fotografija je simbolična (Vir: Google)

Pri svojih letih in kljub težavam z očmi še 
pogumno upravlja mobitel, se pogovarja s 
sorodniki, prijateljicami in sestro. 

Draga Minka, še na mnoga lepa leta.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica 
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SNEŽENI MOŽ
NEKOČ DIVJA SNEŽNA POŠAST, 
ZDAJ GLAVNI SIMBOL ZIME

GRAJSKE NOVICEIz preteklosti v sedanjost

ZIMSKA

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

BODITE

Bodite Sonce v dneh, 
ko ta ne sije.

Bodite Ljubezen, 
ko vse okoli vas hudo se bije! 

Bodite Svetloba, ki na vas posije, 
ko vse dobro pred vami se krije.

Bodite Moč dejanj in vstanite iz svojih Sanj, 
ki kakor Feniks iz pepela, 

mogočna Srca Svobodo si bodo vzela.

Irena Modrin

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

GRAJSKA VILA
Bi se želeli počutiti kot grof oziroma grofica? Če želite 
doživeti nepozaben pobeg v grajskem vzdušju, potem 
si morate rezervirati apartma na gradu Sevnica. Grajska 
vila je štirizvezdični apartma, ki nudi udobje s pridihom 
zgodovine, ovite v tančico modernega sloga. V svetlem, 
prostornem apartmaju za tri osebe in z najlepšim 
razgledom na stari del Sevnice boste našli intimen, 
umirjen in brezskrben pobeg v preteklost. Izkoristite 
lahko tudi bone. Za vse dodatne informacije nam pišite 
na info@kstm.si.

Eva Urh, KŠTM Sevnica
Foto: Dean Dubokovič

Ljudje poznajo sneženega moža že 
več kot stoletje, vendar jih večina 
ne ve, kakšen pomen dejansko 
izraža in od kod izvira. Prva snežna 
skulptura naj bi nastala konec 15. 
stoletja. Legenda pravi, da jo je leta 
1493 razvil italijanski kipar, arhitekt 
in pesnik Michelangelo Buonarotti, 
narisal in vključil pa jo je kot ilustracijo 
v otroško pesmarico. Torej se snežak 
prvič dejansko ni pojavil na snegu, 
temveč zgolj v ilustraciji. Pisne 
omembe sneženega človeka pa so 
se pojavile šele v 18. stoletju, gre 
pa za “lepega snežaka” velikanskih 
razsežnosti, izraz pa izhaja iz nemške 
besede schneeman.

Prvi snežaki so bili upodobljeni kot 
neprijazne, divje snežne pošasti 
impresivne velikosti. Kar pa ni 
naključje, saj so v tistih časih vladale 
precej neusmiljene zime, ki so 
prinašale hude zmrzali in hladne 
snežne zamete ter povzročale 
veliko težav. Med ljudmi je zato 
vladalo prepričanje, da zima ogroža 
ljudi, kar so uprizarjali tudi snežaki. 
Pomemben pa jim je bilo tudi čas, 
v katerem so jih postavljali. Verjeli 
so, da je njihovo kiparjenje ob polni 
luni za človeka nevarno, saj naj bi se 
neposlušnost človeka spremenila v 
grozne nočne more, nočni strah in 
različen neuspeh.

Na Norveškem je obstajala legenda, 
da je pozno zvečer zaradi zaves 

nevarno gledati zasneženo postavo, 
poleg tega pa so verjeli, da je slab 
znak, če ponoči srečamo snežaka, 
zato se mu je bilo priporočljivo 
izogniti.

V Rusiji so snežake gradili že od 
pradavnih poganskih časov in jih 
cenili kot duhove zime. Vsak otrok 
ga je znal narediti z lastnimi rokami. 
S snežaki so izražali spoštovanje in 
naravo prosili za pomoč pri krajšanju 
trajanja hudih zmrzali.

Snežna “bitja” so postala 
prijaznejša šele v 19. stoletju in 
kmalu nenadomestljiv simbol 
in atribut božiča in novega leta. 
Snežak s prijaznim nasmehom, 
obkrožen z veselimi otroki, se je 
čedalje pogosteje pojavljal tudi na 
voščilnicah, ki so hitro pridobile 
popularnost. Zanimivo pa je, da se 
je vedno pojavljal v moški, nikoli pa v 
ženski obliki kot “snežna ženska”.

Po tradiciji so snežake vedno 
postavljali ob hišah, jih radodarno 
opremili in okrasili z gospodinjskimi 
pripomočki in venci, jih zavili v rute 
in jim priložili razvejeno metlo. 
Namesto nosu so snežaki imeli 
korenček, ki naj bi po starem 
verovanju spodbudil žgane pijače z 
namenom, da jim pošiljajo pridelke 
in plodnost. Obrnjeno vedro na 
glavi pa simbolizira bogastvo v hiši. 
V Romuniji imajo zanimiv običaj 
dekoriranja snežaka – okrasijo ga 
namreč s kroglicami iz česnovih glav, 
kar naj bi prinašalo zdravje družinam 
in jih varovalo pred zli duhovi.

Snežak tako velja za enega najljubših 
novoletnih likov, ostaja pa najljubša 
zabava otrok in doživetje za velike 
družine.

Vir: https://mestnik.si/
Povzela Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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VALENTIN PRINESE 
KLJUČE OD KORENIN

Praznik svetega Valentina po ljudskem 
izročilu pomeni začetek zgodnje pomladi. 
Naši predniki so ga zato imenovali tudi prvi 
pomladin. Še zdaj velja reklo, da Valentin 
prinese ključe od korenin. Z valentinovim 
je povezan tudi izrek, da se ptički ženijo. 
Zdaj to ženitovanje radi prenesemo tudi 
na zaljubljene. A obdarovanje ob tem 
prazniku ni dolgo znano. Valentinovo, kot 
ga poznamo, je iz Amerike k nam prišlo šele 
v osemdesetih letih 20. stoletja. Od takrat 
ga čedalje bolj povezujemo s srčki, rdečimi 
vrtnicami, bombonjerami … Ne obdarujejo 
se več le zaljubljenci, temveč marsikdo ob tej 
priložnosti rad obdari tudi starše, prijatelje … 

Koga pa boste letos obdarili vi? 

Izbrane lokalne izdelke poiščite na policah 
Doživljaja, turistične agencije Posavje na 
Glavnem trgu 19 v starem delu Sevnice. 
Darilo vam bomo z veseljem lično zavili in po 
želji priložili posvetilo.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

organizirajo nekatera DU in na regijskem 
tekmovanju v sklopu PZDU. Naše DU 
vsako leto organizira balinarski turnir, ki ga 
posvečamo preminulim članom.

Glede na aktualnost delovanja v teh časih je 
treba povedati, da smo balinarji zelo aktivno 
delovali v preteklem letu. Organizirali 
smo spominski turnir maja 2021. Ekipa 
upokojenskih balinarjev je tekmovala na 
turnirju v Trbovljah in zasedla drugo mesto, 
na turnirju v Hrastniku, ki je organiziran 
v tednu upokojencev, smo zasedli tretje 
mesto in na turnirju Zeličev memorial, ki je 
organiziran v sklopu praznovanja občinskega 
praznika občine Radeče, prvo mesto.

Balinarji upokojenci smo zelo aktivni, saj 
je igrišče v primeru lepega vremena vedno 
zasedeno. Ker nimamo boljših razmer 
za igranje, izkoristimo vsako ugodno 
vremensko priložnost za igranje. Tudi 30., 
31. decembra lani ter 2. in 3. januarja letos 
smo bili na igrišču v Boštanju.

Pri vseh disciplinah se zavedamo, kako 
pomembna je telesna aktivnost za krepitev 
imunskega sistema ter ohranjanje zdravja in 
dobrega počutja, še posebno v naših letih.

Franc Ernestl

ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU

Ko sem v Društvu upokojencev Sevnica 
prevzel vodstvo športne komisije, je delovala 
samo šahovska sekcija, ki je tekmovala 
v regijskem okviru. Postopoma sem 
organiziral najprej balinarje, čeprav takrat še 
nismo imeli nobenega balinarskega igrišča 
v Sevnici. Pozneje pa nam je v sodelovanju 
s Strelskim društvom Marok uspelo 
organizirati ekipo strelcev in na koncu še 
moško ekipo za pikado, preostalih disciplin 
pa ne. Tudi v discipline, ki jih gojimo, so 
vključeni skoraj izključno moški. Letos bomo 
poskusili organizirati pohodniško skupino in 
medse pritegniti tudi ženske.

V teh panogah oz. disciplinah tudi redno 
vadimo. Vsako leto se po programu 
športnih dejavnosti udeležujemo regijskega 
tekmovanja in v primeru zmage na regijskem 
tekmovanju tudi državnega tekmovanja. 
Tekmovalno so bili najuspešnejši strelci, ki 
so se že šestkrat kot regijski prvaki udeležili 
državnega prvenstva, pikadisti pa so se ga 
enkrat.

Pri ukvarjanju s temi disciplinami je treba 
upoštevati, da gre pri šahistih, pikadistih in 
strelcih za športne discipline, ki se izvajajo 
skoraj v celoti v zaprtih prostorih – dvoranah. 
Športna panoga balinanje še ni dosegla 
take popularnosti (izrazito v našem okolju) 
in kakovosti, da bi lahko igrali in trenirali v 
dvorani, čeprav je v Sloveniji na voljo že 14 
balinarskih dvoran.

Nekateri ljubitelji balinanja so ustanovili 
Balinarski klub Hrasti že leta 2010. To je bil 
namreč pogoj, da smo lahko organizirano 
delovali za gradnjo balinišča v Sevnici in tudi 
v Boštanju. S pridobitvijo igrišč v letu 2014 
je bilo pravzaprav mogoče vključevati nove 
člane v balinarski klub. Vanj so vključeni 
izključno upokojenci, ki aktivno balinajo 
že od leta 2014. Delovanje kluba ne spada 
v okvir delovanja športnih aktivnosti DU 
Sevnica. Vanje se vključujemo posamezni 
balinarji upokojenci, člani DU Sevnica takrat, 
ko sodelujemo na različnih turnirjih, ki jih 

Balinanje v Sevnici

GRAJSKE NOVICE Iz preteklosti v sedanjost

Telesna, umska in 

duhovna raven delujejo 

v medsebojni povezavi. 

Spodbujajte telo, 

kolikor hočete. 

Toda dokler ne boste 

prenovili tudi stanje 

uma in duha, 

ne boste spoznali 

zdravega življenja in vitalnosti.

  Greg Anderson

www.kstm.si
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GRAJSKE NOVICEUtrip življenja

POSKRBIMO ZA 
USTREZNO VARSTVO 
SVOJIH ŠTIRINOŽNIH 
PRIJATELJEV 

NAVODILA IN VIŠINE KAZNI
Policisti Policijske postaje Sevnica so v 
zadnjem času spet zaznali več kršitev 
določb Zakona o zaščiti živali, ki se nanašajo 
predvsem na nepravilno zavarovanje psov.
Nezavarovani psi lahko povzročajo strah 
in ogroženost občanov, ki se hipoma 
spremenijo v žrtev, plašijo lahko divjad in jo 
preganjajo iz njenega bivalnega okolja.

MILENA ŽNIDARIČ – 
POGREŠALI BOMO 
TVOJE DELO V VODSTVU

Po upokojitvi v Osnovni šoli Sava Kladnika 
Sevnica se je Milena Žnidarič leta 2009 

včlanila v Društvo upokojencev Sevnica. 
Takratni predsednik Jože Kočevar jo je 
povabil, da bi opravljala delo blagajničarke, 
kar je tudi sprejela. Po dvoletnem 
predsedovanju ga je nadomestila Marjana 
Kralj. Zaradi njene bolezni je bila za 
predsednico izvoljena Ana Jelančić. Z vsemi 
se je razumela, z njimi dobro sodelovala in 
postala nepogrešljiva v vodstvu društva. 

Bila je prizadevna članica Upravnega odbora. 
Aktivno je delala v programu Starejši za 
starejše na poslovanju s financami. Maja 
lani je postala članica in koordinatorica 
Rokodelske delavnice. Ob 70-letnici 
delovanja Društva upokojencev Sevnica je 
dobila priznanje: zlato plaketo Zveza društev 
upokojencev Slovenije za delo v društvu. 

Dne 31. decembra lani se je odločila prepustiti 
delo mlajšim, vendar smo prepričani, da pri 
aktivnostih še ni rekla zadnje besede. Na seji 
Upravnega odbora se je nekdo pošalil, da 
ima srečo, ker je kar dvakrat upokojena.

Milena, prisrčna hvala za vse tvoje natančno 
delo, dobro sodelovanje, pomoč članom in 
članicam ter prisrčen odnos z njimi.

Vir: Društvo upokojencev Sevnica

Zahvala Mileni Žnidarič za dolgoletno delo.
Foto: Marica Grm

RECEPTI

Dober tek z Blance!

MOČNIK NA PREKAJENI JUHI
domače prekajeno meso 
30 dkg bele moke 
3 jajce 
lovor, brinove jagode, peteršilj 
po potrebi sol

Meso skuhamo v vodi, precedimo juho in zakuhamo usukančke, ki jih 
pripravimo iz žvrkljanih jajc in moke. Z vilicami mešamo, da se moka 
začne deliti na grudice, nato grudice z dlanmi posukamo v drobne 
nemoknate usukančke. Pred serviranjem lahko dodamo še drobnjak.

RIŽEV NARASTEK  
Z OKUSOM VANILIJE
3 skodelice mleka 
1 skodelico riža 
malo soli 
skuhamo.

1 vanilijev puding 
2 žlice sladkorja  
skuhamo v 4 dcl mleka.

Riž in puding zmešamo skupaj, ter pustimo 
da se ohladi. Vmešamo 3 rumenjake in 2 
žlice sladkorja ter malo stopljenega masla. Iz 
beljakov naredimo sneg in ga zmešamo v maso.

Pečemo pri 180 stopinjah 30 minut.

TRIJET
pečen piščanec 
opečen kruh ali žemljice in 
kuhano vino s cimetom klinčki in sladkorjem

Kruh opečemo, nato ga prepojimo s kuhanim vinom.To je kot priloga k 
pečenemu piščancu. Jed se je v starih časih stregla na poroki.

MOČNIK NA 
PREKAJENI JUHI

domače prekajeno meso
30 dkg bele moke
3 jajce
lovor, brinove jagode, peteršilj
po potrebi sol

Meso skuhamo v vodi, precedimo juho in 
zakuhamo usukančke, ki jih pripravimo 
iz žvrkljanih jajc in moke. Z vilicami 
mešamo, da se moka začne deliti na 
grudice, nato grudice z dlanmi posukamo 
v drobne nemoknate usukančke. Pred 
serviranjem lahko dodamo še drobnjak.

RIŽEV NARASTEK
Z OKUSOM VANILIJE

3 skodelice mleka
1 skodelico riža
malo soli - skuhamo.
1 vanilijev puding
2 žlice sladkorja
4 dcl mleka - skuhamo.

Riž in puding zmešamo skupaj, ter 
pustimo da se ohladi. Vmešamo 3 
rumenjake in 2 žlice sladkorja ter malo 
stopljenega masla. Iz beljakov naredimo 
sneg in ga zmešamo v maso.
Pečemo pri 180 stopinjah 30 minut.

TRIJET
pečen piščanec
opečen kruh ali žemljice in
kuhano vino s cimetom klinčki in sladkorjem

Kruh opečemo, nato ga prepojimo 
s kuhanim vinom. To je kot priloga k 
pečenemu piščancu. Jed se je v starih 
časih stregla na poroki.

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv kmečkih žena Blanca

Psi govorijo. 

A le s tistimi, 

ki znajo poslušati.

Orhan Pamuk
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Zato vse lastnike psov pozivamo, da 
spoštujejo določbe 11. člena Zakona o zaščiti 
živali, ki nalaga dolžnost skrbniku psa, da 
mora na javnem mestu zagotoviti fizično 
varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Če 
tega ne naredi, stori prekršek, ki se kaznuje 
z globo od 200 do 400 evrov. Prav tako 
določbe Zakona o zaščiti živali nalagajo 
skrbniku živali, da mora z ustrezno vzgojo in 
šolanjem oziroma drugimi ukrepi zagotoviti, 
da žival ni nevarna okolici.

Prav tako pozivamo skrbnike nevarnih 
psov (psi, ki so že ugriznili človeka ali drugo 
žival), da določbe 12. člena Zakona o zaščiti 
živali nalagajo, da morajo zanje poskrbeti 
tako, da so ti psi na povodcu in opremljeni 
z nagobčnikom, da so zaprti v pesjaku ali 
objektu oziroma v ograjenem prostoru z 
ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu 
označen z opozorilnim znakom. Ravno 
tako pa opozarjamo, da nevarnega psa ni 
dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so 
mlajše od 16 let. Če tega skrbnik ne stori, 
stori prekršek, po katerem se ga kaznuje z 
globo od 800 do 1200 evrov.

Vse lastnike psov tudi opozarjamo na 
določbe Zakon o divjadi in lovstvu, ki 
določajo, da psov brez nadzorstva prosto ni 
dovoljeno spuščati v naravo. Lastnik psa pa 
je odgovoren za škodo, ki jo njegova žival 
prizadene divjadi. Zaradi nespoštovanja 
določb je zagrožena globa od 420 do 1200 
evrov.

Navedeno opozorilo so zapisali policisti 
Policijske postaje Sevnica, lovci, združeni 
v Zvezo lovskih družin Posavje, in lovci, 
združeni v Zvezo lovskih družin Novo mesto, 
ter člani Kinološkega društva Posavje.

Daniel Žniderič, načelnik policijske postaje,
višji policijski inšpektor III
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GRAJSKE NOVICE Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

torek, 1. 2., 
ob 8.00 -  28. 2.

Razstava s panoja
Fotografska razstava Janija Vimpolška

JSKD OI Sevnica in ZKD 
Sevnica, Glavni trg 19 JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

torek, 1. 2., 
ob 9.00 - 28. 2.

Razstava s poličke
Likovna razstava Gordane Dobriha

JSKD OI Sevnica in ZKD 
Sevnica, Glavni trg 19 JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

sreda, 2. 2., 
ob 15:30 Risanje Mandal Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 2., 
ob 17.00

Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji, 
Pavol Tesar, akademski slikar in zgodovinar Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 2. 2., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 4. 2.,
ob 17.00 - 9. 2. Slikarska delavnica z NIkom Anikisom - Exclusive Grad Sevnica Nik Anikis in KŠTM Sevnica

sobota, 5. 2.,
8.00 - 12.00 Mesečni sejem v Sevnici Sevnica

parkirišče - Trg Svobode KŠTM Sevnica

sreda, 9. 2.,
ob 15:30 Risanje Mandal Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 9. 2.,
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 10. 2., 
ob 19.00 - 2. 3. Odprtje fotografske razstave Jožeta Hvale Galerija Krmelj KUD in Turistično drušvo Svoboda Krmelj

ponedeljek, 14. 2., 
ob 15:20

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

Predavalnica v 
Zdravstvenem domu 
Sevnica

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

torek, 15. 2., 
ob 15:20

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

Predavalnica v 
Zdravstvenem domu 
Sevnica

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

sreda, 16. 2., 
ob 15:30 Risanje Mandal Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 16. 2., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Spletni dogodek KŠTM Sevnica

ponedeljek, 21. 2., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči OZRK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica Inf. in prijave na 

07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 23. 2., 
ob 15:30 Risanje Mandal Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 23. 2., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 2. 3., 
ob 17.00 Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

07 81 65 462, 
dozivljaj@kstm.si

VINO + ZAPESTINCA 

Nakup v 
DOŽIVLJAJ, TA POSAVJE

DARILO:
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Akcija sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk 
od 1. do 14. februarja 2022

Cena sterilizacije lastniške mačke za lastnika znaša 33,92 evra, 
cena kastracije lastniške mačke pa znaša 23,76 evra. 

Od celotnega stroška sterilizacije Občina Sevnica sofinancira 27,00 evra, 
od celotnega stroška kastracije pa je delež občine 18,59 evra.

 
Naročila na veterinarski postaji sprejemajo 
od 28. januarja 2022 na telefonski številki (07) 81 60 210.

Akcija je namenjena lastnikom mačk z območja občine Sevnica.

Občina Sevnica že več let finančno podpira preventivni ukrep sofinanciranja sterilizacije in od lani tudi
kastracije lastniških mačk. Po priporočilih stroke gre za najboljšo preventivo pri zmanjševanju števila
zapuščenih živali. Akcija poteka dvakrat letno v sodelovanju z Veterinarsko postajo Sevnica, ki skupaj z
Občino Sevnica ukrep tudi sofinancira. 

 

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

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

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO

GRADBENA MEHANIZACIJA

GRAJSKE NOVICE
NAROČILO OGLASOV:

051 680 288
grajske-novice@kstm.si

www.kstm.si
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Kjer se vajina
ljubezenska

zgodba začne.

www.kstm.si

GRAD 
SEVNICA

Tel.: 051 680 289
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Planinska cesta 3, 8290 Sevnica

051 471 333

Malice, pizze, mehiška hrana, veganske jedi….jedi po naroèilu, dostava
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Ko se božič zaiskri,
se življenje spremeni,
se ti nasmeje,
do srca te ogreje.

strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI   IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,46 €/kom

natura - 0,49 €/kom

NOVO
storitev

HIAB prevozi

izolacije

STREŠNIKI

GIPS PLOŠČE

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

STREŠNIKI

Ko se božič zaiskri,

se življenje spremeni,

se ti nasmeje,

do srca te ogreje.

 SREČNO 2022

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA



22 februar 2022

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.2.2022 na: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

Razvedrilo

PNIKS: kraj grške skupščine, TARO: tropski gomolj, SANDLER: ameriški igralec, LAIKAT: posvetne osebe
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REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je: 
GiOrGiO ArMAni

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Anže Kozinc, Žurkov dol 55, 8290 Sevnica
2. nagrada: Helena Blatnik, Vrh pri Boštanju 42 a, 8294 Boštanj,
3. nagrada: Janez Flajšman, Opekarniška cesta 12 d, 3000 Celje

VICOTEKA

reklAMA 

Šef kadrovske službe reklamne agencije je 
kandidatu za delovno mesto rekel:
“Žal nimate pravih sposobnosti za delo v naši 
reklamni agenciji, toda tisti, ki vam je prodal 
vašo jakno, bi nas pa zelo zanimal.”

nepriMeren

Kadrovik je zmajal z glavo in rekel nasproti 
sedečemu: “Žal ste za to delo že nekoliko 
prestar in nič več tako poskočen!”
“Ali vi razpisujete delovno mesto knjigovodje 
ali telovadca?” je kandidat ogorčeno vprašal 
kadrovnika.

SKRIVNI KOTIČEK – ALI  PA TUDI NE
se nAhAjA nA nAslOvnici (fOtOGrAfijA spOdAj). 
 Kaj varuje beli lev?

IZREK ZA LEPŠI DAN

Življenje ni prObleM, 
ki GA je trebA rešiti,

ni vprAšAnje, 
nA kAtereGA je trebA OdGOvOriti.

Življenje je skrivnOst, 
ki jO je trebA OpAzOvAti,

se ji čuditi, 
jO OkušAti.

   A. de Mello

NAGRADE ZA MESEC FEBRUAR
1. nagrada: Koledar občine Sevnica 2022 in majica »Sevnica«, 
           ki ju podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Rokovnik, 
           ki ga podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
3. nagrada: Praktična nagrada, 
           ki jo podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

UGANKA 
zA brihtne GlAvce 

Kruhki, ki niso v peči pečeni,
malo rjavi in malo rumeni,
rahli in sladki od marmelade,
maškare vzele jih bodo prav rade.

rešitev uGAnke zA brihtne GlAve 
iz prejšnje številke
 sova 

izŽrebAnkA:
 Ema Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, 
 8290 Sevnica

rešitev skrivneGA kOtičkA
iz prejšnje številke je: 
 Razstava venčkov ob reki Savi je v 
 Loki pri Zidanem mostu 

izŽrebAnec:
 Milan Klavžar, Kladje 30, 8283 Blanca 
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OTROCI
pOveŽite pike ... kdO se je prikAzAl?
Pet prejetih rešitev bomo nagradili.



www.radioaktual.si

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.

RAFAEL d. o. o. Sevnica
Savska cesta 24 | 8290 Sevnica

07- 81-60-730 | info@rafael.si | www.rafael.si 


