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Intervju

Že več kot desetletje junija v Sevnici posebno 
pozornost namenjamo modri frankinji. Vsebine v 
počastitev te avtohtone sorte bodo letos potekale 
med 7. in 10. junijem, začele pa so se z 11. 
ocenjevanjem modrih frankinj, ki je v organizaciji 
KŠTM Sevnica potekalo 26. maja na Posestvu 
Krakovo. Eden izmed desetih članov strokovne 
ocenjevalne komisije, ki je ponovno ocenila številne 
vzorce modrih frankinj – aktualnega in starejših 
letnikov, penin, rosejev in tudi predikatov –, je tudi 
Grega Repovž, sommelier 3. stopnje in sommelier 
leta 2021 po vodniku Gault & Millau. Že vrsto let 
aktivno sodeluje pri različnih aktivnostih, v katerih 
je posebna pozornost namenjena avtohtoni modri 
frankinji, pri svojem delu spoštljivo vključuje 
posavske vinarje, vedoželjno pa išče pojavnost 
frankinj tudi drugje in jih uvršča na vinsko karto v 
svoji Gostilni Repovž. Brez dvoma bi Gregi Repovžu 
lahko rekli kar promotor modre frankinje.

Festival modre frankinje letos prirejamo 11. leto 
zapored. Kako bi kot član komisije in poznavalec 
tega enološko-družabnega dogodka ocenili razvoj 
festivala, njegovo prepoznavnost in izboljševanje 
kakovosti? Kje smo in kje so po vašem mnenju še 
možnosti za napredek?

Ko je začel nastajati Festival modre frankinje, je bilo 
na trgu veliko vinskih prireditev, ki so bile množične. 
Lahko rečem, da je bilo tako na začetku prisotnega 
kar malo strahu, da bi se tudi v Sevnici nagnilo v to 
smer. Prvo leto je bila celo ideja, da bi zbirali kraljico 
modre frankinje. A mislim, da se je festival kot 
dogodek potem razvil v zelo pravo smer. 

Na začetkih je bilo čutiti velik zagon predvsem med 
pridelovalci, vinarji, ki so festival vzeli za svojega. S 
festivalom se je izboljševala tudi kakovost vin. V prvih 
letih je bil res viden večji preskok, kar pa v zadnjem 
času pogrešam. Zdi se, da je zagon malo pošel, da 
trenutno stagnira. To je sicer logična posledica po 
res sunkovitem skoku. Bi si pa za festival in vinarje 
želel, da to presežejo in se odločijo za izboljševanje 
kakovosti za naprej. Zdi se mi tudi pomembno, da 
bi vinarji razumeli, da festival ni tekmovanje, ampak 
priložnost za promocijo. In da bi bil v prihodnosti to 
dogodek, na katerem bi bilo dobro sodelovati, saj 
te drugače kot pridelovalca modre frankinje ni na 
vinskem prizorišču. To bi si želel za festival, da enkrat 
postane. Do te odličnosti pa nas – organizatorje, 
pridelovalce in tudi celotno skupnost – čaka še kar 
nekaj piljenja detajlov, da naredimo še ta preskok in 
da festival zares (p)ostane prepoznaven.

Vem, da se neradi primerjate. Vaša načela so 
biti edinstven, drugačen, a hkrati z izjemnim 
spoštovanjem do tradicionalnega – na vaši 
kulinarični in tudi enološki poti, ki se neločljivo 
povezujeta. 

Pa vendar vprašanje – Po kom bi se po vašem 
mnenju morali zgledovati v naši regiji, kadar gre za 
utrjevanje položaja modre frankinje kot avtohtone 
sorte?

Če hočemo postati regija, ki bo tako posebna in znana 
po modri frankinji, mislim, da je najpomembnejše, da 
se ne zgledujemo po nikomer. Če se bomo v stilu npr. 
zgledovali po Burgundiji ali Gradiščanski ali komerkoli, 
bomo dobili napačne rezultate. Tudi povezovanje in 
promocija morata priti sami, ne umetno in prisiljeno. 
Če se bomo zgledovali po nekih modelih, bomo 
prej ali slej ugotovili, da nekaj ni v redu. Če hočemo 
regijo kot takšno, moramo pogledati, kakšna je naša 
zgodovina, kako so delali naši predniki in na teh 
temeljih graditi. S tem pa jasno iti z nekim ciljem do 
skupne regije in pri tem spoštovati vsak individuum. 
To bi moral ozavestiti predvsem vsak vinar in biti 
ponosen na našo vinorodno regijo, predvsem 
navzven, pri sebi pa se zavedati, da v nasprotju z 
drugimi vinskimi regijami šele začenjamo biti dobri. 
Po mojem mnenju je to edini recept, da nam bo kot 
regiji uspelo.

Kot gostinec z izjemno širokim naborom vin ste 
pomemben vmesni člen med pridelovalcem in 
potrošnikom. To je gotovo posebna odgovornost. 
Povejte nam kaj o tem.

Ja, res je. Verjetno ima večina bralcev kakšno 
izkušnjo ali pa vsaj stik, če ne drugače na trgatvi, in 
približno ve, kako nastane vino. In če se pogovarjava 
o visokokakovostnih vinih, traja še več let do 
nekega rezultata. In ta je, poleg dela, plod desetletij 
raziskovanja, odrekanja … Zavedati se tega, kolikokrat 
gre grozdna jagoda skozi roke, preden pride do 
vina, kaj vse za to en vinogradnik, vinar naredi, da 
steklenico vina potem 
samo nekdo odpre in 
postavi na mizo … To 
mislim, da je katastrofa. 
Tu imamo vsi, ki 
strežemo vino, pa naj si 
bo sommelier ali natakar 
v baru ali … veliko 
odgovornost predvsem 
do ljudi, ki so v vino vložili 
toliko časa, energije in 
znanja, da to njihovo 
zgodbo predstavimo. Da 
s predstavitvijo dodamo 
to piko na i vinu in tako 
pomagamo vinarju, ki 
te priložnosti nima tako 
pogosto. Mislim, da je to 
res velika odgovornost 
in da je celo greh, če 
te naloge ne vzamemo 
dovolj odgovorno.

Poleg številnih drugih nazivov, ki jih ima vaša 
Gostilna Repovž, ste prejeli častni naziv Gault & 
Millau za sommeliera leta 2021. Gre za izjemno 
priznanje ne samo na osebni ravni, temveč za 
gastronomijo celotne regije in države. Kaj vam 
pomeni to priznanje?

Če se navežem na prejšnje vprašanje – mislim, da 
je ravno to, da so pri mojem delu prisotni detajli, 
spoštovanje do nečesa tisto, kar vodi do takšnega 
priznanja. Prepričan sem, da so v Sloveniji ljudje, 
ki vedo o vinu več kot jaz, da so boljši sommelieri. 
Nisem pa samo sommelier, v življenju počnem 
še tisoč drugih stvari, ki jih z veseljem opravljam. 
Posledično je tu še ogromno prostora glede znanja. 
Je pa dejstvo, da veliko vlagam v odnose v naši 
regiji, v to, da regijo povezujemo, v spoznavanje in 
spoštovanje vinarjev, v te male detajle, in mislim, da 
so podeljevalci ravno to tudi prepoznali. Seveda mi to 
veliko pomeni in je tudi potrditev, da prav razmišljam 
in da sem na pravi poti.
 

Spomine na obiskane kraje velikokrat ohranjamo 
prav z okusom – s tem je pravzaprav povezano vsako 
pristno turistično doživetje. Kakšno prihodnost nam 
kot občini in regiji v tem pogledu še lahko odpira 
modra frankinja?

To pa je zahtevno vprašanje. Gotovo je Sevnica 
oziroma organizator KŠTM Sevnica to glede modre 
frankinje zgrabil v pravem trenutku, ker bi jo sicer 
lahko tudi kdorkoli drug. Občina Sevnica, to kar 
moramo priznati, ni (bila) središče modre frankinje 
v Sloveniji. Ne vem niti, kje je, ampak Sevnica 
zagotovo ni. So pa zgodovinska dejstva, da je grad 
od nekdaj imel vinograd, da so in smo v našem 
okolju pridelovalci modre frankinje … In na tem je 
začel temeljiti Festival modre frankinje. Z njim pa 
je v zadnjih letih Sevnica postala središče modre 
frankinje. To avtohtono slovensko sorto so ljudje z 
drugih koncev Slovenije začeli povezovati s Sevnico 
in se je pokazalo za pravilno odločitev. Če že samo s 
tem odgovorim na vprašanje, potem je potencial res 
velik. Vse preostalo pa je na nas ljudeh, kako bomo 
naše znanje, ideje, surovine in okolje znali pripeljati 
do drugih, koliko bomo povzdigovali tisto najboljše v 
kulinariki, vinarstvu in nasploh v turizmu. Če bomo 
o vsem tem razmišljali, kot smo o modri frankinji, 
potem je potenciala res še veliko.

Hvala za vaše razmišljanje. Prepričani smo, da 
je pred vami in podobno mislečimi v vinarstvu, 
gostinstvu in turizmu nasploh za Sevnico svetla 
prihodnost. 

Pogovarjala se je Annemarie Culetto. 
Fotografije so iz arhiva Gostilne Repovž.

Grega Repovž

Grega Repovž v svoji kleti

Grega Repovž na 10. ocenjevanju modrih frankinj v Sevnici (arhiv KŠTM Sevnica)
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, 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 in arhiv KŠTM Sevnica
Prelom: KŠTM Sevnica, 
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si, wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide julija 2021, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 6. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
V današnjem času pogosto slišimo, da moramo 
za napredek v bivanju ali na strokovni poti 
nasploh zapustiti območje udobja. Treba si je 
prevetriti misli. Treba je prebroditi vse dvome in 
preslišati negativna mnenja. Treba je preprosto 
preizkusiti ustvarjalno kompatibilnost z mnogimi 
ljudmi. 

Na poti do cilja pa največkrat narediš čisto vse 
mogoče napake. Hkrati pa doživiš ogromno 
lepega. Spoznaš ljudi, s katerimi se želiš družiti 
tudi v prihodnje. Preprosto opaziš lepo, ob tem 
pa nočeš verjeti, da se ne da. V bistvu se na 
svojstven način upiraš, si samosvoj in neukrotljiv. 

Ob tem pa dovolj naiven, da si upaš ravnati 
pogumno, in dovolj premišljen, da ti kljub vsemu 
uspe.

Ob branju strani v nadaljevanju želim, da se 
zamislite nad tem, koliko napora je bilo vloženega 
v posamezni projekt, koliko se je posameznik ob 
tem odpovedoval, koliko novih doživetij in vezi 
je bilo ob tem stkanih in koliko smeha ter veselja 
podeljenega. In predvsem se vprašajte, kdaj ste 
vi nazadnje naredili kaj prvič, kaj novega ali kaj 
neznanega in šli ob tem iz cone udobja in se 
poskušali osvoboditi spon, ki vas zadržujejo.

Mojca Pernovšek

Krajevna skupnost

Ob prazniku bo priložnostni dogodek 

s podelitvijo priznanj Krajevne skupnosti Blanca 

v petek, 19. junija 2020, ob 17. uri 

v središču kraja Gradec, 

kjer bo namenu predan tudi obnovljeni odsek 

javne poti Gradec–Čanje. 

Marjan Ločičnik,

predsednik sveta KS Blanca

in člani sveta KS Blanca

Prijazno vabljeni.

Program bo povezoval Domen Mirt. 

Program bodo sooblikovali 

Godba Blanški vinogradniki, 
Osnovna šola Blanca, 

Kulturno-umetniško društvo France Prešeren Blanca, 

Kulturno-umetniško društvo Poklek in 

Harmonikarski orkester Boštjana Povšeta.

Vsem krajankam in krajanom 
iskrene čestitke

Praznik smo običajno obeležili na večji slovesnosti,

v vedrem in sproščenem vzdušju. 

Tako bi si želeli tudi letos, pa vendar je zdravje na prvem mestu. 

Poskušali bomo pripraviti manjši dogodek, skladno z zmožnostmi. 

O načinu obeležitve praznika, ki bo potekala 

po vseh načelih odgovornega ravnanja, 

vas bomo pravočasno obvestili preko spletne strani 

www.obcina-sevnica.si in družbenih omrežij. 

Vabljeni k spremljanju.

Spoštovane krajanke in krajani 
Krajevne skupnosti Blanca. 

Ob prazniku vam izrekamo iskrene čestitke, 
namenjamo najlepše želje in vse dobro 

tudi v prihodnjem obdobju, 
predvsem pa veliko zdravja. 

10. junija praznujemo svoj krajevni praznik, 
kot spomin na dan, ko se je leta 1945 

pouk na naši osnovni šoli 
ponovno pričel izvajati v slovenskem jeziku.
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Občinske strani

Objavljen je tretji razpis Sobivam, sodelujem, 
soodločam, s katerim vabimo k sodelovanju pri 
oblikovanju dela občinskega proračuna za leto 2022. 
Participativni proračun je sistem razporejanja dela 
proračunskega denarja tako, da pri odločanju o 
njegovi porabi neposredno sodelujete prebivalke 
in prebivalci občine. Vabimo vas, da s podajanjem 
svojih predlogov določite, katere ureditve, ki bi se 
izvedle v letu 2022, bi po vašem mnenju pripomogle 
k izboljšanju kakovosti bivanja v vašem ožjem 
bivanjskem okolju.

Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, 
je 120.000 evrov. Glede na navedene značilnosti 
posameznih krajevnih skupnosti smo pri pripravi 
participativnega proračuna za leto 2022 določili šest 
območij razporejanja dela proračunskega denarja, 
za vsako izmed območij pa kvoto do 20.000 evrov. 
Vsi pogoji za sodelovanje in upravičenost za uvrstitev 
v kvoto posameznega območja so objavljeni na 
spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.
si. Sodelujete lahko kot predlagatelj ali v skupini 
predlagateljev z izpolnitvijo in oddajo obrazca v 
spletni ali fizični obliki. Rok za podajo pobud je 10. 
junij 2021.

Vložene pobude bo pregledala strokovna komisija, 
ki bo tehtala zakonitosti vsebine pobude, skladnost z 
usmeritvami Občine Sevnica ter ustreznost glede na 
navedene kriterije. Če presoja ne bo mogoča, lahko 
komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi pobude. 
Seznam pobud, ki bodo ustrezale kriterijem, bo 
objavljen na občinski spletni strani in v sredstvih 
obveščanja najmanj en mesec pred glasovanjem. 
V teh objavah bo posamezna pobuda označena 
z unikatno kodo, ki bo uporabljena za glasovanje. 
To bo potekalo predvidoma na začetku septembra 
2021 in bo javno najavljeno. Glasovanje bo časovno 
omejeno in bo potekalo z SMS- oddajanjem glasov. 
Glasovati bo mogoče enkrat za eno pobudo.

V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo 
uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov 
znotraj posameznega območja, seštevek njihovih 
vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti 
območja. V primeru enakega števila glasov ima 
prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Participativni proračun

Občina Sevnica je na javni razpis Ministrstva za 
šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih 
in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 
2021–2024 prijavila projekt gradnje nove Osnovne 
šole Ane Gale Sevnica. Prejet je bil sklep o odobritvi 
sofinanciranja projekta v vrednosti 1.097.000 evrov. 
Projekt je za izvedbo načrtovan v letih 2022 in 
2023, do začetka izvedbe je treba zagotoviti še vso 
projektno dokumentacijo. 

V sedanji šolski stavbi OŠ Ane Gale Sevnica 
primanjkuje površin, specializiranih učilnic, veliko 
je arhitekturnih ovir, v objektu ni dvigala, poleg 

Ministrstvo odobrilo 
sofinanciranje gradnje 
nove OŠ Ane Gale Sevnica

Člani občinskega sveta so se 5. maja sestali na 
23. redni seji. Začetni del seje je bil namenjen 
poročiloma Regionalne razvojne agencije Posavje 
in Javnega zavoda KŠTM Sevnica o delu v letu 2020. 
Regionalna posavska razvojna agencija je skladno 
z zakonom opravljala regijske razvojne naloge s 
pripravo strateških dokumentov v sklopu dogovora za 
razvoj regije Posavje, štipendijske sheme in v sklopu 
različnih projektov razvoja posavskega turizma.

KŠTM Sevnica je v občini Sevnica kljub epidemiološkim 
omejitvam, ki so vplivale na bistveno drugačen 
družabni utrip, izvajal in razmeram prilagajal 
programe na področjih kulture, športa, turizma in 
mladinskih dejavnostih, upravljal javne objekte, nudil 
tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal 
razne druge naloge s področja družbenih dejavnosti.

Sevniška enota Centra za socialno delo je predstavila 
poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu 
za leto 2020. Potrebe po storitvi, lani še predvsem iz 
razloga stisk ob epidemiji, se iz leta v leto povečujejo. 
V letu 2020 je bila pomoč nudena 177 posameznikom, 
kar je 11 odstotkov več kot leto prej. Storitev, ki jo 
izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna v 
vrednosti približno 70 odstotkov sofinancira Občina 
Sevnica, kar je precej večji delež subvencioniranja, 
kot to določa zakon. S subvencijo se uporabnikom 
zagotavljata nižja cena in s tem prijaznejši dostop do 
te socialnovarstvene storitve. Cene za uporabnike 
tudi v prihodnje ostajajo na enaki ravni, minimalna 
korekcija cen iz razlogov spremenjenih pogojev dela 
pa gre v breme občinskega proračuna, in ne končnih 
uporabnikov.

Občinski svet se je seznanil z Osnutkom pokrajinske 
zakonodaje v Sloveniji. Po vsebinski razpravi so člani 
sprejeli sklep o podpori prizadevanjem Državnega 
sveta Republike Slovenije za nadaljnje usklajevanje 
te zakonodaje, ob upoštevanju regionalnih specifik. 
Stališče Občine Sevnica je, naj bo pokrajina Posavje, 
glede na dosedanjo institucionalno, gospodarsko in 
širšo družbeno povezanost ter glede na vse skupne 
naloge, samostojna regija. Člani sveta so se strinjali, 
da morajo biti v postopkih nadaljnje priprave 
zakonodajnih predlogov pristojnosti in naloge 
pokrajine jasno določene. Glede na številčnost in 
velikost občin je pomembno, da se naloge prenašajo 
iz države na pokrajine in da se za njene naloge 
zagotovijo sredstva za delo. Pokrajine bi morale imeti 
svoj vir sredstev za delovanje, pri čemer se uskladi 
delitev davčnih virov med državo, pokrajinami in 
občinami. Stališče občine Sevnica je tudi, da je treba 
v sklopu priprave pokrajinske zakonodaje krepiti 
vlogo občin v vsebinskem in finančnem delu.

V nadaljevanju seje so se seznanili s participativnim 
proračunom za leto 2022. Poleg nekaj drugih pravnih 
in prostorskih zadev so člani sveta v zaključnem 
delu seje podali pozitivno mnenje o kandidatu 
Alešu Tuhtarju za ravnatelja Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica in pozitivno mnenje o kandidatki 
Kseniji Juh za ravnateljico Osnovne šole Blanca. Za 
predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica 
so imenovali dr. Andreja Lisca.

Poročilo 
23. seje občinskega sveta

Občina Sevnica je na javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju nepremične kulturne 
dediščine uspešno prijavila projekt ureditve brivsko-
frizerskega salona Kreutz v Sevnici. Ministrstvo za 
kulturo je namreč odobrilo sofinancijska sredstva za 
konzervatorsko-restavratorske posege teh prostorov, 
ki jih je občina lani odkupila z namenom dolgoročne 
zaščite kulturne dediščine in bodoče obogatitve 
turistično-tržne ponudbe starega mestnega jedra.

Poseg bo usmerjen v muzejsko prezentacijo salona 
ter ohranitev njegove posebne narave in družbenega 
pomena. Gre namreč za prvi frizerski salon v Sevnici, 
ki ga je leta 1900 na tedanjem naslovu Sevnica ob Savi 
št. 5, zdaj Glavni trg, ustanovil Dragotin Karl Kreutz. 

Državna sredstva 
za prenovo salona Kreutz

tega je objekt energijsko potraten. Občina Sevnica 
je na podlagi potreb po novih, sodobnih prostorih 
pridobila projektne pogoje in pripravila idejno 
zasnovo projekta gradnje šole ob sevniški šoli in enoti 
Vrtca Kekec – z rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo 
sedanje stavbe vrtca. Ob gradnji vseh prostorov za 
potrebe šole z učilnicami in vsemi spremljajočimi 
prostori za izvedbo programov bi hkrati ohranili 
dva oddelka vrtca ter celovito uredili širšo okolico s 
parkirnimi površinami. Ocenjena vrednost projekta 
je 2,3 milijona evrov.

Sledi priprava projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Cilj je, da bo gradbeno 
dovoljenje pridobljeno do konca leta 2021, za 
tem bo na vrsti pridobitev novelacije investicijske 
dokumentacije in nato objava javnega naročila za 
izbor izvajalca gradnje objekta. Začetek izvedbe na 
terenu je načrtovan v juniju 2022, selitev v prostore 
nove šole pa je jeseni 2023.

Vse predšolske in šolske občinske investicije so izraz 
strategije šolske in predšolske vzgoje ter načrta 
razvoja investicij na vseh lokacijah na območju 
celotne občine, kar je sprejel Občinski svet Občine 
Sevnica.

OŠ Ane Gale Sevnica

Idejna zasnova projekta
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.Končuje se gradbena faza obnove nastanitvenih 

zmogljivosti v pritličju in mansardi Tončkovega doma 
na Lisci. Naslednji korak sta zagotovitev in montaža 
opreme v tem delu doma, za kar je bila med Občino 
Sevnica in na javnem razpisu izbranim izvajalcev, 
podjetjem Lesing iz Kočevja, podpisana pogodba v 
vrednosti dobrih 70.000 evrov. 

Z umestitvijo opreme v obeh nadstropjih – gre za 15 
sob s skupno 50 ležišči in sanitarijami – bo v celoti 
obnovljen še nastanitveni del doma kot zaključek 
vseh do zdaj izvedenih notranjih preureditev v 
pritličju in kletnih prostorih.

Ob podpisu pogodbe

Opremljanje 
nastanitvenih zmogljivosti 
Tončkovega doma

Najavljamo javno dražbo za nakup treh še prostih 
parcel, namenjenih za stanovanjsko gradnjo na 
območju OLN Drožanjska cesta v Sevnici. Parcele 
so velikosti med 800 in 900 kvadratnih metrov, 
prodajale se bodo posamično. Javna dražba bo 10. 
junija 2021 v sejni sobi Občine Sevnica, z začetkom 
ob 12. uri. Vse zainteresirane vabimo k sodelovanju. 

Pogoji za sodelovanje, opis postopka in vse druge 
informacije v zvezi z javno dražbo so objavljeni na 
spletni strani www.obcina-sevnica.si. 

Javna dražba 
za tri gradbene parcele 
na Drožanjski cesti

S ciljem izboljšanja športne ponudbe in obogatitve 
možnosti športnega razvoja se je Občina Sevnica 
lotila projekta preureditve asfaltnega igrišča v 
sevniški Florjanski ulici v multifunkcionalno igrišče z 
umetno travo. Dostopno in namenjeno bo različnim 
športnim aktivnostim, od nogometa do tenisa. 

Multifunkcionalno 
igrišče z umetno travo

Priznanja Občine Sevnica se običajno podeljujejo 
na novembrski osrednji slovesnosti ob občinskem 
prazniku, kar pa iz znanih razlogov lani ni bilo mogoče. 
Tradicionalni mesec praznovanja smo zato poskušali 
kar najbolj obeležiti na daljavo, z uporabo sodobnih 
medijev, prav tako predstavitve prejemnikov. Na 
priložnostnem sprejemu nagrajencev, upoštevajoč 
epidemiološke omejitve, je priznanja maja izročil 
župan Srečko Ocvirk, se zahvalil za izstopajoče dosežke 
in prejemnikom pri opravljanju svojega poslanstva še 
naprej zaželel obilo osebnega zadovoljstva.

Za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju 
je grb Občine Sevnica prejelo podjetje Evergreen. 
Zlato plaketo je za izjemno opravljanje zdravniškega 
poslanstva in predanost domačim krajem prejel 
Matjaž Pohar, za aktivno sodelovanje in predanost 
razvoju lokalne skupnosti pa Jože Lazar. Podeljene 
so bile tudi tri srebrne plakete, in sicer Rotary klubu 
Sevnica ob 10. obletnici uresničevanja dobrodelnega 
poslanstva, Marjanu Ločičniku za predano delo in 
povezovalnost pri uresničevanju razvoja lokalne 
skupnosti ter Mirjani Jelančič za izjemno uspešno in 
predano vzgojno-izobraževalno delo ter dosežke na 
področju dobrodelnosti.

Podelili 
občinska priznanja

zagotavljanje sistemske finančne podpore 
prostovoljskim organizacijam na različnih področjih 
delovanja prek razpisov in omogočanje brezplačne 
rabe prostorov, sodelovanje v večjih nacionalnih 
prostovoljskih akcijah, kot sta Dan za spremembe in 
Nacionalni teden prostovoljstva, podporo društvom 
pri izvedbi prireditev, zahvalo prostovoljcem ob 
številnih priložnostih, prevoze starejših in odziv na 
epidemijo.

Občina Sevnica se s ponosom in hkrati veliko 
odgovornostjo zaveda, kako številčno se občani 
vključujejo v raznovrstne prostovoljske aktivnosti. 
Poleg dobrote ljudi pa na živost prostovoljstva vpliva 
tudi posluh lokalne skupnosti. Lokalna skupnost 
zato aktivno podpira prostovoljce in prostovoljske 
organizacije, saj vseskozi skrbi za ustvarjanje dobrih 
in spodbudnih pogojev za delo prostovoljskih 
organizacij. Hkrati s pomočjo jasno opredeljenih 
aktivnosti za razvoj prostovoljstva omogoča 
promocijo prostovoljstva in prostovoljcev, ki s svojim 
nesebičnim delom nenehno izboljšujejo kakovost 
življenja občanov in pripomorejo k razvoju občine.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo 
prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij z natečajem izpostavlja 
tudi zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem 
času opravljajo prostovoljsko delo in pripomorejo 
k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v 
javni upravi. Prejemnik priznanja za izjemno 
prostovoljsko udejstvovanje na področju turizma in 
razvoja slovenskega podeželja je inženir gozdarstva, 
pohodnik in naravovarstvenik Jože Prah iz Sevnice.

Predsednik države Borut Pahor pa je vročil državna 
priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020, 
med prejemniki katerih je tudi Cveta Jazbec, 
dolgoletna predsednica Turistične zveze občine 
Sevnica in podpredsednica turističnega društva 
Šentjanž, ki si prizadeva za trajnostni razvoj turizma.

Iskreno čestitamo obema prejemnikoma priznanj.

Poudarek ureditev bo na ohranjanju lesene 
materialne substance, s čiščenjem in zaščito površin, 
ter na ohranitvi avtentičnih materialov, tehnologij, 
znanj in veščin, saj gre za ohranitev redke zbirke, ki bo 
omogočila vpogled v stare obrtne veščine in znanje.

Za ureditve prostorov, ki so opredeljeni kot kulturni 
spomenik lokalnega pomena, bo ministrstvo 
prispevalo 17.600 evrov. V občinskem proračunu 
je za investicijo načrtovanih skupno 40.000 evrov. 
Projekt bo izveden letos. Za izvedbo konzervatorsko-
restavratorskih posegov je občina že pridobila tudi 
kulturnovarstvene pogoje in soglasja za izvedbo od 
celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Občina Sevnica izvaja investicije ter zagotavlja dostop 
in vzdrževanje raznovrstne javne infrastrukture, tudi 
s področja športa, ki je izjemno pomembno področje 
družbenih dejavnosti. V nedavno sprejeti strategiji 
razvoja športa, ki so jo pripravili oblikovalci športa 
z različnih področij, pedagogi, trenerji, vaditelji, 
predsedniki društev ter tudi javni zavod KŠTM 
Sevnica in Občina Sevnica, je vizija razvoja usmerjena 
na šport kot kakovostno prvino zdravega načina 
življenja za vse občane, z različno športno ponudbo za 
vse starostne skupine in v vseh življenjskih obdobjih 
ter v zagotavljanje pogojev za doseganje rezultatov v 
kategoriji vrhunskega športa.

Za dosego teh ciljev je zelo pomembno sledenje 
potrebam športa. Osnovni namen ureditve 
multifunkcionalnega igrišča z umetno travo je 
omogočiti izvajanje tudi preostalih športnih 
aktivnosti, za izvedbo katerih asfaltna podlaga kot 
najpogostejša oblika igrišč, dostopna še na drugih 
lokacijah, pri vseh šolah, pri športnem domu in še 
kje, ni primerna. Omogočala bo igranje nogometa, 
odbojke in drugih športnih aktivnosti, ob doseganju 
čedalje vidnejših uspehov mladih tenisačev in 
tenisačič, predvsem iz osnovnošolskih vrst pa tudi 
igranje tenisa. Vrednost investicije je okrog 25.000 
evrov, izvedba pa obsega pripravo podlage ter poleg 
polaganja umetne trave tudi postavitev stebrov in 
mreže za tenis ter zaris dodatnih črt za mali nogomet.

Slovenska filantropija je med prejemnike nazivov 
prostovoljstvu prijazno mesto 2021, ki ga podeljuje 
občinam za aktivno spodbujanje prostovoljstva, 
že peto leto zapored uvrstila tudi Občino Sevnica. 
Iz Slovenske filantropije so v obrazložitvi priznanja 
sporočili, da prejme Občina Sevnica naziv za 

Že peto leto zapored 
prepoznani kot 
prijazni do prostovoljstva 
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V KNOF si želimo, da bi se ljudje začeli zavedati 
pomena podaljševanja življenjske dobe različnim 
predmetom iz našega vsakdanjega življenja. Med 
nakupovanjem nove stvari se vprašajmo, kaj bomo 
s tistimi, ki jih ne potrebujemo več. Lahko jih 
predelamo, nekomu podarimo ali prodamo naprej. 
Za nekoga neuporaben predmet lahko zaživi v rokah 
novega lastnika. Tako pripomoremo k zmanjševanju 
odpadkov, hkrati pa še kaj zaslužimo. 

Vsi ljudje niso vešči uporabe novodobne tehnologije, 
ali celo nimajo dostopa do spleta. Za prodajo na 
spletu je treba pripraviti fotografije, opise in oglas 
objaviti, nato sledi komunikacija s kupci. Kot odgovor 
na te izzive smo v sodelovanju s portalom bolha.com 
oblikovali projekt Lokalna Bolha, kjer lahko za naše 
stranke vse to opravimo mi.
Lokalna Bolha je v pilotski fazi, izvaja pa se na štirih 
lokacijah: v Stari šoli Sevnica, Krško, Brežice in Litija. 
Prepričani smo, da bo zaživela, saj odgovarja na 
konkretne potrebe vsakdanjega življenja, hkrati 
pa spodbuja ponovno uporabo, kar pripomore k 
čistejšemu okolju.
Več informacij boste dobili ob obisku najbližjega butika 
Stara šola ali na spletni strani lokalna.bolha.com. 

Doroteja Žnideršič in Polona Hrovat Mavsar KNOF

Prvi uporabniki Lokalne Bolhe

Lokalna Bolha 
tudi v Sevnici

Slovenska bakla na poti 
od Raven na Koroškem do Tokia. 
Miha Deželak junak.
 
V velikem pričakovanju na olimpijske igre Tokio 2021 
je OKS ZŠZ dal pobudo, da bi po vseh občinah v 
Sloveniji ponesli olimpijsko slovensko baklo. 

Ta je iz nerjavnega jekla in bukovega lesa. Oblika in 
izbor materialov sta prepletena z močno simboliko: 
reciklirano nerjavno jeklo kot simbol trdnosti 
in trajnosti ter bukov les kot simbol modrosti 
in samozavesti. Plamenico zaključuje krona v 
silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema pet 
olimpijskih krogov, simbolov povezovanja. Plamen v 
kroni širi svetlobo, simbol upanja.
Po 212 občinah, v 81 dneh, jo bo nosilo približno 
5000 športnikov, ki bodo pomagali širiti olimpijskega 
duha in optimizem ter poudarjati jekleno voljo. Že 
pred startom so jo prvič v zgodovini ponesli na vrh 
Triglava. Uradni začetek poti pa je začel 3. maja, 
potovala pa bo do odprtja OI, 23. julija 2021.
V veliko čast in veselje nam je, da jo bomo prejeli tudi 
v občini Sevnica. In sicer v ponedeljek, 7. junija, od 
13. ure. Prizorišče bo v parku pri Srednji šoli Sevnica. 
Isti dan bo Sevnica gostila slovenskega junaka 
Deželaka, voditelja Radia 1. Miha Deželak s prevoznim 
sredstvom (kolo/rikša ali podobno) prevozi Slovenijo 
v znamenje dobrodelnosti: pomagati, da lahko šlo 
čim več otrok na počitnice, tisti, ki jim starši tega 
ne morejo omogočiti. Ta akcija je vsako leto bolj 
uspešna, zato jo podprimo, da bo tudi letos zbral čim 
več sredstev za pomoč otrokom v stiski.

Če se bo epidemiološka slika izboljšala in bo mogoče 
dogodek spremljati kot gledalec, vas bomo o tem 
tudi obvestili.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Imamo olimpijske sanje. 

Informacije glede prijave na 
cepljenje proti covidu-19

Prijave na cepljenje proti covidu-19 so v 
Cepilnem centru Sevnica možne 

preko nacionalnega spletnega portala zVEM.

Informacije glede cepljenja lahko dobite na 
telefonski številki 07 81 61 500 od ponedeljka do 

petka, od 7. do 15. ure, ali preko e–pošte 
cepilna.amb@zd-sevnica.si

Prednostne skupine cepljenja so objavljene na 
spletni strani Ministrstva za zdravje. 

Več podatkov o cepivu, njegovem delovanju, 
stranskih učinkih in kontraindikacijah lahko dobite 

na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje ali pri vašem osebnem zdravniku.

Cepljenje je prostovoljno, je pa najboljši način, 
da premagamo korona virus in 

se vrnemo v normalno življenje.

Zdravstveni dom Sevnica

Maj naj bi bil najlepši mesec v letu, saj po dolgi zimi 
končno vse ozeleni, zacveti in si lahko vsakdo pridobi 
vitamin D po naravni poti. Z daljšimi in toplejšimi 
dnevi pa pride tudi povečan čas aktivnosti v naravi. 
Telo komaj čaka, da se nadiha svežega zraka in 
razmiga, duša pa, da se nagleda lepot narave. 

V maju smo za vas pripravili Nasvete za gibanje v 
naravi, da ste lahko odkrili okoliško lepoto, ki si je 
še niste ogledali, ali pa že dolgo ne, in hkrati naredili 
nekaj dobrega za telo. 

Predstavili smo vam Energijsko pot po gradu Sevnica. 
Za obhod celotne poti, ki se začne nad Lutrovsko kletjo 
in se nadaljuje po grajskem parku, boste potrebovali 
približno 40 minut. Hoja učinkuje sprostitveno, zato 
vabljeni, da se odpravite na sprehod po Energijski 
poti, na vsaki posamezni energijski točki postojite od 
tri do pet minut in se povežite z energijami v telesu.
Ogledali smo si tudi kolesarske poti, ki so nastale v 
sklopu projekta Ride and bike in vas vabijo, da se 
zapeljete po njih po celotnem Posavju. Te poti si 
lahko ogledate na www.bikeridewalk.si.

Lahko pa ste se sprehodili tudi po poti Gozd je 
kultura, ki poteka okoli gradu, ali se podali po Vrhovih 
pohodnih poti (Skalica, Ješivc, Lisca, Lovrenc in Veliko 
Kozje) v sklopu projekta Lisička giba. 

Če vas je zamikalo spoznavanje novega po sevniški 
občini in okolici, si lahko več ogledate v kratkih videih 
na Facebooku Mladi v Sevnici in KŠTM Sevnica, pod 
rubriko Nasveti za gibanje v naravi.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Foto: arhiv KŠTM

Nasveti 
za gibanje v naravi
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www.mojaobcina.si/
sevnica

www.kstm.si
 

 Saša Šibilja

Vagabundova pesem, 
skupina Makadam

Dne 20. maja smo že četrto leto obeležili svetovni dan 
čebel. Pridnim delavkam smo se v Sevnici na ta dan 
poklonili s predstavitvijo novega vodenega doživetja – 
Medene ture. Na KŠTM Sevnica smo jo v sodelovanju 
s čebelarsko vodnico Carmen Klepej zasnovali po 
tem, ko je Sevnica konec preteklega leta prejela naziv 
čebelam prijazna občina. Z izbiro vsebin nismo imeli 
velikih težav, saj je območje občine Sevnica že od 
nekdaj močno povezano tudi s tradicijo čebelarjenja 
in medičarstva. Zbirno mesto za turo, ki jo bomo na 
trgu ponudili že na začetku poletnih počitnic, je pri 
geopunkturnem krogu v parku ob Savi. Od tam vodi 
pot do na novo prenovljenih prostorov pod upravo 
KŠTM Sevnica, kjer je na ogled razstava o obrtništvu. 
V tem delu se predstavita prva dva ponudnika – Tjaša 
Mesinger, ki izdeluje Čeberol'ce, in Aljaž Novšak, 
bolj znan kot Kisli pek. V svoje delo oba vključujeta 
tudi čebelje pridelke, ki jih je na tem mestu mogoče 
tudi preizkusiti in pokusiti. Čez trg se sprehodimo 
do cerkve sv. Nikolaja in tudi v njej najdemo vez s 
čebelami in čebelarstvom. Pot se nato povzpne na 
grajski grič, kjer obiskovalce ob grajskem čebelnjaku 
sprejme Nevenka Strnad, grajska čebelarka, katere 
kostanjev med ima tudi certifikat odličnosti Sevnica 
Premium. Ko se podrobno spoznamo z življenjem 
pridnih čebel in nas preseneti podatek, koliko 

medu v svojem 
življenju pridela 
ena čebela, zadnji 
požirek po grlu 
spolzi s še večjim 
spoštovanjem.

U d e l e ž e n c i 
p r e m i e r n e g a 
vodenja s(m)o bili 
ob koncu sklepčni 
– tura je dobro 
postavljena – in ji 
zaželeli le še znani 
Naj medi!

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Saša Šibilja

Na svetovni dan čebel 
prvič Medena tura 
v Sevnici

V Sevnici z veseljem in ponosom pričakujemo 11. 
junij, ko bo v sklopu 3. etape 27. Dirke po Sloveniji 
izjemna kolesarska karavana prevozila tudi naše lepo 
mesto. Občina Sevnica in KŠTM Sevnica bosta na 
družbenih omrežjih pravočasno podajala informacije 
glede poteka dirke – vabljeni k spremljanju. 

Vse informacije, vključno s traso dirke, so dostopne 
na uradni spletni strani https://tourofslovenia.si/. 

Vir: Občina Sevnica

Tudi Sevnica med kraji,
ki bodo gostili letošnjo 
kolesarsko dirko 
po Sloveniji

Obvestilo analize pitne vode na vodovodnem omrežju 
Kladje nad Blanco v letu 2020

Rezultati opravljenih analiz v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2020:

VODOVOD-ZAJETJE ŠTEVILO 
OSEB

ŠTEVILO 
VSEH ANALIZ

SKLADNIH 
VZORCEV

NESKLADNIH 
VZORCEV

KLADJE NAD BLANCO 172 6 5 1
    

Glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za leto 2020 je bilo opravljenih 6 analiz. 
V oktobru smo ugotovili, da en vzorec ni bil skladen, o katerem so bili uporabniki nemudoma obveščeni. 
Interventno smo poskrbeli za ustreznost pitne vode, katero smo potrdili s ponovnim odvzetim vzorcem. 

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.
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Po ocenjevanju vin v sklopu 49. Tedna cvička je Zveza 
društev vinogradnikov Dolenjske sporočila veselo 
novico, da bo novi kralj cvička postal Matjaž Golob iz 
Društva vinogradnikov Malkovec. Dosežek dopolnjuje 
še letošnji najbolje ocenjeni cviček, ki ga je pridelal 
Uroš Flajs iz istega društva. Vinogradništvo je del 

razvoja podeželja kot kompleksnega ekonomskega 
in socialnega prostora. V sevniški občini je dediščina 
vinogradništva skrbno negovana, tudi v sklopu 
vseh štirih vinogradniških društev z vinogradniki in 
vinogradnicami, ki so zaslužni za veliko pestrost vin z 
našega območja, tudi za visoko kakovost cvička. To in 
vsi pretekli odlični dosežki na ocenjevanjih potrjujejo 
njihovo odlično delo. 

Vir: Občina Sevnica

Pogled na Malkovec iz zraka (arhiv KŠTM Sevnica)

Novi kralj cvička 
Matjaž Golob

Prva sobota junija bo na sevniški kmečki tržnici v 
znamenju odličnosti. Na stojnicah se bodo predstavili 
ponudniki, ki so od januarja 2020 vključeni v 
kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium po 
modelu izvorno slovensko. 

Ob tej priložnosti bo predstavljen tudi novi image 
produkt, v katerem je predstavljenih vseh 12 
ponudnikov kakovostnih domačih živil, 7 vrhunskih 
domačih jedi, 3 spretni rokodelci in hiša gastronomije. 
Vabimo vas, da se 5. junija ustavite na kmečki tržnici 
v Sevnici in spoznate vse najboljše, kar ponuja občina 
Sevnica. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Ponudniki kolektivne 
blagovne znamke 
Sevnica Premium 
na Kmečki tržnici v Sevnici
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Po nekajmesečnem zatišju so nas člani Kulturno-
športnega društva Lukovec presenetili pred našimi 
domovi. To so bili naši Jurjevi pevci, ki že vrsto let s 
svojimi pesmimi prebujajo pomlad in v naše domove 
prinašajo srečo in obilje. Jurjevanje poudarja novo 
rast in začetek novega življenjskega kroga, ki se ga po 
težkem letu vsi veselimo. 

V čast prazniku dela so 
naši fantje in dekleta 
poskrbeli tudi za 
postavljanje mlaja in 
kresovanje. Fantje so 
s svojo spretnostjo 
postavili smreko, 
dekleta pa so poskrbela 
za manjšo pogostitev 
in spletle lepi venec, ki 
krasi mogočno drevo. 
Žal je letos praznovanje 
zaradi epidemioloških 
razmer potekalo v 
ožjem krogu, a smo 

mlaja kljub temu zelo veseli, saj se vsako leto bohotno 
razkazuje ob našem kulturnem športnem domu. 
Želja vseh nas Lukovčanov je, da bi lahko spet varno 
izvajali vse aktivnosti našega društva, predvsem pa, 
da bi se vaščani lahko družili in skupaj veselili.

Stanka Žnidaršič, KŠD Lukovec

Pomladno veselje 
na Lukovcu

V maju smo v Tržišču organizirali tradicionalni pohod 
k rastišču azaleje na Vrhek. Že drugo leto zapored 
nam omejitve zbiranja zaradi covida-19 preprečujejo, 
da bi naše zveste pohodnike popeljali k tej žlahtni 
lepotici. Kljub omejitvam pa smo dogodek pripravili 
v virtualni obliki.

V soboto, 8. maja, smo se v ožji sestavi zbrali pri 
Pletenki velikanki v Tržišču, ki je običajno izhodišče 
za naš pohod. Predsednica TD Tržišče Milena Knez 
je prek kamere nagovorila naše zveste obiskovalce. 
Pohod bi bil tudi del projekta KŠTM Sevnica Lisička 
giba, ki spodbuja aktivno gibanje v naravi. 
Na harmoniko je zaigral Valentin Knez. Spregovoril je 
tudi podžupan občine Sevnica Janez Kukec. 

Naslednja točka javljanja pa je bila z Vrhka. Azaleja 
še ni v polnem razcvetu zaradi hladnega vremena 
in pozebe, tako da je v maju še priložnost za njen 
individualni obisk. Azaleja je zavarovana vrsta od leta 
1976, zato je njeno trganje prepovedano. Uživajmo 
ob pogledu na njene živo rumene in omamno dišeče 
cvetove v njenem naravnem okolju. 
Predstavnik vaščanov Vrhka, ki že leta lepo skrbijo 
za rastišče azaleje, Miro Povše je izrekel upanje, da 
se prihodnje leto srečamo v živo. Letos so uredili in 
posuli pot do rastišča. Vedno poskrbijo za očiščeno 
in pokošeno okolico. Kmalu pa bo postavljena tudi 
lesena klop, na kateri bodo lahko obiskovalci posedeli 
v hladu bukovega gozda, ob žvrgolenju ptic.
V goste je prišel tudi Jože Prah, gozdar, 
naravovarstvenik in predsednik komisije za razvoj 
turizma Turistične zveze Slovenije. Poudaril je, da 
je Slovenija res izjemna dežela z veliko avtohtonimi 
vrstami, bogato in raznovrstno floro in favno. 
Kot predstavnik TZS je poudaril pomen okoli 
400 turističnih društev v Sloveniji, ki skrbijo za 
prepoznavnost naše dežele, urejenost naših krajev in 
za raznovrstne dogodke.

Čeprav je tokratni pohod potekal le virtualno, smo 
v TD Tržišče veseli, da vsaj na tak način ostajamo v 
stiku z našimi pohodniki. Posebna zahvala vsem, ki so 
sodelovali pri tem dogodku.
Video, ki ga je posnel Stane Markovič, si lahko 
ogledate na Facebooku TD Tržišče, na spletni strani 
Turistične zveze Slovenije in KŠTM Sevnica.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Zlata lepotica (foto: Stane Markovič)

Pohod k azaleji na Vrhek 
tokrat malo drugače
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»Turistična zveza Slovenije letos že 30. leto zapored 
organizira akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna, 
ki je vseslovensko tekmovanje v urejenosti in 
gostoljubnosti mest, vasi, krajev, glampingov, 
hostlov, tematskih poti ter mestnih, trških in vaških 
jeder. Ob okrogli obletnici in skladno s sodobnimi 
trendi v turizmu naštetim kategorijam letos dodajajo 
'dogodivščine'. Želijo si odkriti čim več unikatnih 
izkušenj, doživetij. Iskali pa bodo tudi oddih ob/na 
vodi,« so zapisali na uradni spletni strani Turistične 
zveze Slovenije.

Akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna se bomo 
tudi letos pridružili v Turistični zvezi občine Sevnica. 
Občinska komisija se bo na teren odpravila v 
tednu med 14. in 20. junijem. Kot že utečeno, bo 
ocenila vse krajevne skupnosti v občini in pripravila 
nabor predlogov za ocenjevanje na regijski ravni. Z 
edinstvenimi doživetji, ki jih premore naša občina, 
bomo sodelovali tudi v dveh novorazpisanih 
kategorijah. Vabimo vas, da nam svoje predloge 
o dogodivščinah posredujete do 10. junija na 
culettoanne@gmail.com ali 
alenka.kozorog@gmail.com.

Annemarie Culetto, TZOS

Foto: Mladen Božičković

30. akcija Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

Dne 19. maja je na slavnostnem sprejemu predsednik 
države Borut Pahor najbolj zaslužnim prostovoljcem 
in prostovoljkam izročil nagrado in priznanje 
Republike Slovenije za leto 2020. 

Med prejemnicami najvišjih priznanj za izjemne 
dosežke na področju prostovoljstva, njegove 
promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, 
prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam vsako 

Foto: osebni arhiv Cvete Jazbec

Cveti Jazbec priznanje 
Republike Slovenije 
za prostovoljstvo

Pri rastišču na Vrhku v prijetnem hladu bukovega gozda 
(foto: Stane Markovič)

Informativna tabla o tej zlati lepotici (foto: Janja Tratar)

leto podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev 
državnih priznanj na področju prostovoljstva, je bila 
tokrat tudi naša občanka Cveta Jazbec. Dolgoletna 
predsednica Turistične zveze občine Sevnica, 
gonilna sila turizma v domači krajevni skupnosti, 
biodinamičarka, aktivna članica tudi drugih društev 
in idejna vodja marsikatere tematske poti v občini 
ter projekta, ki je prerasel tudi v nacionalnega, je s 
tem priznanjem prejela največjo potrditev in zahvalo 
za delo tudi v lokalnem okolju. Številnim čestitkam, 
ki so bile izrečene po podelitvi, se ob tej priložnosti 
pridružujemo tudi mi.

Vir: TZOS
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Turizem

 
Kolektivni blagovni znamki Sevnica Premium, ki 
je nastala v sklopu Strategije razvoja turizma in se 
uveljavlja s cilji povezovanja, prezentacije in rasti 
kakovosti vseh deležnikov sevniškega turizma, se je 
pridružila hiša gastronomije Sevnica Premium. To je 
Gostilna Repovž iz Šentjanža, kolektivu katere je bil ta 
častni naziv po septembra opravljenem ocenjevanju 
tudi uradno predan.

Po daljšem zaprtju gostinskih dejavnosti je Gostilna 
Repovž spet odprla svoja vrata. Gregi Repovžu je 
pridobljeni naziv predal župan Srečko Ocvirk. Članom 
kolektiva je skupaj z Mojco Pernovšek, direktorico 
KŠTM Sevnica, čestital za pridobitev še enega v vrsti 
nazivov, ki jih ta hiša že ima, in predal priznanje s 
certifikatom.

Repovževi kot edini izpolnjujejo splošne pogoje za 
pravico do pridobitve naziva hiša gastronomije, 
saj morajo te ponujati izbrano dnevno ponudbo 
vrhunskega kuharja v družbi izbranih vin ali drugih 
pijač, ki jih predstavi hišni sommelier, izpolnjevati 
splošne in senzorične kriterije, ki se nanašajo 
na sezonsko in lokalno obarvano gastronomsko 
ponudbo jedi in pijač v lokalnem okolju, gostu 
ponujati spoznavanje z lokalnimi ponudniki in 
pokušino lokalnih dobrot, ki so del kulinarične 
piramide, in tudi hišne jedi. Vse to mora biti 
pripravljeno iz izbranih živil, ki najmanj 50-odstotno 
izhajajo z območja občine Sevnica. Gostilna, ki 
lahko kandidira za naziv hiša gastronomije, stremi k 
trajnostnemu in družbeno odgovornemu vedenju 
do gostov, svojih zaposlenih, poslovnih partnerjev in 
okolja.

Prof. dr. Janez Bogataj in dr. Tanja Lešnik Štuhec, 
predstavnika strokovne komisije ocenjevanja za 
podelitev naziva, sta zapisala:

»Hiša gastronomije je sicer ugleden naziv, vendar 
pomeni veliko več. Predstavlja namreč 'krono' vsega 
prizadevanja in ustvarjalnosti neke hiše na področju 
prehranske kulture. To je bil tudi temeljni namen 
uvedbe naziva v sistem vrednotenja in ocenjevanja 
za pridobitev teritorialne kolektivne blagovne 
znamke po sistemu izvorno slovensko. Na območju 
znamke Sevnica Premium je prejemnica naziva hiša 
gastronomije Gostilna Repovž iz Šentjanža, ki tako 
ne pomeni le vrhunca gastronomskega prizadevanja 
na območju med Dolenjsko in Posavjem, ampak je 
lahko tudi vzor za celotno Slovenijo. 

Župan Srečko Ocvirk in Grega Repovž 
ob predaji certifikata Hiša gastronomije Sevnica Premium

Podelitev naslova 
hiša gastronomije 
Domačiji Repovž

Temelj in motor njihove dejavnosti so člani družine 
Repovž, ki z lastnimi pridelki in pridelki svojih 
dobaviteljev ustvarjajo paleto naravnih okusov, 
skladnih s štirimi letnimi časi in spoštovanjem 
zakonitosti trajnostnega razvoja. Njihova kmetijska, 
turistična in gostinska dejavnost je dokaz vsem 
tistim dvomljivcem, ki še vedno ne razumejo, kako 
so lahko posamezne hiše vsestransko uspešne tudi 
zunaj največjih turističnih atrakcij, večjih središč in 
avtocestnih povezav. Morda pa se postopoma le 
približujemo razumevanju, da so prav taka naravna 
in kulturna okolja, kakršno je tudi v primeru Gostilne 
Repovž, v prihodnje lahko največje atrakcije in 
priložnost za prijazno doživljanje človekovega 
gospodarskega prizadevanja, družbenih razmerij 
in duhovnih ustvarjalnosti ter kreativnosti. 
Brez režiserjev, reflektorjev in ceremonialne 
infrastrukture, le ob druženju in spoznavanju lokalnih 
in regionalnih okusov ter zgodb o jedeh, ki odkrivajo 
človekove vsakdanjike in praznike. S ponosom 
čestitava Gostilni Repovž, vsakemu posameznemu 
članu družine in vsem členom dobaviteljske verige, ki 
ste zaslužni za izjemne okuse in zgodbe Repovževih 
krožnikov ob spremljavi vrhunskih vin in drugih pijač, 
ki gradijo harmonijo in navdušujejo naše brbončice. 
Dovolite, da se zahvaliva vsem in vsakemu posebej. 
Odlični ste.«

Vira: Občina Sevnica in KŠTM Sevnica

V prvi četrtini leta sta se končala večja projekta 
– Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti in 
projekt Riba je in. Prvega je potrdilo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj kot eno izmed operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS Posavje. Projekt Riba pa je bil 
sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo. 

Del aktivnosti znotraj projektov, ki so jih vodili na 
Občini Sevnica, je predstavljala prenova pritličnega 
dela uprave KŠTM Sevnica (nekdanji prostor JSKD 
OI Sevnica in arhiva). Obnovljene prostore je Občina 
Sevnica predala v upravljanje KŠTM Sevnica. V 
prihodnjih mesecih bodo tako na to mesto preseljeni 
Doživljaj, TA Posavje in TIP. 

Vir: KŠTM Sevnica

Foto Jože Hvala

Doživljaj, TA Posavje in TIP 
kmalu na novi lokaciji

Ogled starega 
mestnega jedra Sevnice
 
V tokratni številki vas vabimo, da se sprehodite skozi 
staro mestno jedro in se po grajskem pobočju vzpnete 
na grad. Včasih se namreč zdi, da kar malo pozabimo 
na zgodovino našega mesta in razne znamenitosti, ki 
jih ponuja. Sevnica je bila prvič pisno omenjena leta 
1275 z nemškim imenom Liehtenwald, Trške pravice 
je naselje pod istoimenskim gradom dobilo leta 
1322. V avstro-ogrskem času je bila znana tudi pod 
imenom Lichtenwald. 

Namig za premik 

Začnete lahko pri spodnjem sevniškem gradu (sedež 
Občine Sevnica), ki velja za najstarejšo stavbo na 
Glavnem trgu. To je najstarejša in najbolje ohranjena 
profana stavba v tem delu mesta in ima status 
kulturnega spomenika. Celotni kompleks je zgrajen 
v obliki črke U, odprt pa je proti Savi, kjer je bilo 
pristanišče. Legenda pravi, da je s podzemnim rovom 
povezan s sevniškim gradom. 
Sredi Glavnega trga v Sevnici se je ohranilo kužno 
znamenje, za katerega se je uveljavilo ime Martinovo 
znamenje. Zelo malo virov priča o njegovi postavitvi. 
Zapis ob obnovi znamenja leta 1879 v Kroniki župnije 
Sevnica omenja donatorstvo Martina Šinkovca. 
Domnevo o donatorstvu nam potrjujejo tudi napisi na 
podstavku kipa: en tat grata cliens patronis proemia 
sanctis (glej, varovanec daruje svetim zaščitnikom 
zahvalne darove) in imeni pod doprsnima kipoma 
Martinus in Constanina.
V vzhodnem delu starega mestnega jedra Sevnice 
stoji župnijska cerkev sv. Nikolaja. Gre za triladijsko 
bazilikalno zasnovano cerkev s petimi oltarji, glavni 
pa je posvečen sv. Nikolaju, sicer zavetniku brodarjev 
in ribičev. Sava je bila v srednjem veku namreč glavna 
prometna pot, na kateri je cvetelo brodarstvo. Je 
najmanj tretja cerkev, zgrajena na tem mestu, kdaj 
je bila postavljena prva, ni točno znano. V požaru, ki 
je Sevnico zajel leta 1854, je pogorela tudi župnijska 
cerkev. Sedanjo cerkev so začeli graditi leta 1861, do 
takrat pa so bogoslužja opravljali v podružnični cerkvi 
sv. Florijana. Leta 1909 je cerkev poslikal furlanski 
slikar Osvald Bierti iz Gemone, dobila pa je tudi 
vitraže, kakovostni izdelek delavnice iz Innsbrucka.
V starem mestnem jedru si lahko ogledate tudi 
stavbe, kjer se je začelo razvijati šolstvo v Sevnici. 
Prva učilnica »stara šola« je bila v današnji Omerzovi 
hiši (južno od cerkve), ki so jo uredili leta 1801. Ob 
gradnji nove farne cerkve (po požaru 1854) so v stari 
šoli povečali okna v učilnici in učiteljevem stanovanju, 
kar je bila za takratne razmere velika pridobitev, ki je 
pozitivno vplivala na delovne in življenjske razmere. 
Začeli so pouk in prakso sadjarstva. Na južnem 
pobočju sevniškega gradu je bila leta 1871 zgrajena 
nova trška šola s štirimi učilnicami (leta 1892 
dozidana na zahodni strani). Ob odprtju je v šolskem 
letu 1871/72 sprejela 236 učencev.
Cerkev sv. Florijana je bila pisno omenjena že leta 
1433, konec 17. ali v začetku 18. stoletja pa je doživela 
večje oblikovne spremembe. Gre za enega zelo 
poznih in že povsem gotskih primerov romanskega 
stavbnega nasledstva. V letih od 1997 do 1999 je 
bila odkrita in restavrirana gotska freska sv. Krištofa 
na zunanji južni steni ladje. V letih od 1999 do 2001 
so potekala dela v prezbiteriju, kjer so restavratorji 
odkrili gotske freske furlanske smeri. Cerkev ima tri 
oltarje. 
Ko si ogledate vse znamenitosti, je vsekakor čas, da 
se malce okrepčate in tipična trška gostilna pri cerkvi 
je vsekakor dobra izbira. Sedanja hiša je bila zgrajena 
konec petdesetih let 19. stoletja, gostinsko dejavnost 
pa sledimo od šestdesetih let istega stoletja. 
Najemnik v začetku 20. stoletja je na dvorišču imel 
celo pokrito kegljišče. Sredi 20. stoletja je gostilna 
dobila nove lastnike in zdaj jo uspešno vodi že tretji 
rod te družine. Znana je predvsem po prvi slovenski 
salamijadi, ki je bila tam leta 1962. Od takrat je vsako 
leto organizirana na dan mučenikov, 10. marca, ko je 
vstop dovoljen samo moškim.
Iz gostilne se po označeni pešpoti čez grajsko 
pobočje odpravite še na grad. Najprej se ustavite pri 
Lutrovski kleti, ki naj bi nastala v sredini 16. stoletja. 
Zgraditi jo je dal takratni zakupnik gradu baron Janez 
Khisl, ki je bil vnet privrženec nove Lutrove vere. 
Zadnja lastnica gradu, grofica Matilde Acro Zinnberg, 
je v kleti uredila grobnico za svojega moža in hči. 
Glavni sestavni del Lutrovske kleti je poslikava, ki je 
prvotno zajemala vso notranjost prostora. Po načinu 
slikanja gre za redek primer slikarske tehnike v oljni 
temperi na običajni slikarski podlagi. Lutrovska klet 
je bila nazadnje prenovljena v letu 2004. V njej redno 
potekajo različni koncerti in preostale prireditve, saj 
je izredno akustična.
Od Lutrovske kleti je le še nekaj korakov do balkona 
pred vhodom v grad, kjer se vam razprostre čudovit 
razgled na Glavni trg in vse znamenitosti, ki ste si jih 
ogledali.

Urška Colner, KŠTM Sevnica
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V petek, 21. maja, je vse od 12. do 18. ure potekalo 
odprtje razstave sevniške umetnice Jerce Šantej, 
ki je svoja dela izobesila in postavila na ogled v 
Mosconovi galeriji. Letos namreč mineva 30 let od 
njene prve samostojne razstave, ki jo je imela prav 
tako na gradu, zato smo si vsi skupaj želeli, da bi 
bila razstava nekaj posebnega, in je res bila. Jerca 
se je vsem obiskovalcem posvetila in šla z njimi po 
razstavi. Razkrila nam je delček sebe, svojo pot, svoje 
kroženje v črno-belih hipnih risbah, čudovitih aktih, 
ki so opremljeni z izbranimi napisi in oznakami. 

Vzdušje je bilo sproščeno, pozitivno, kot da smo že na 
koncu tunela koronskega časa. Tisti, ki poznajo Jerco, 
se bodo verjetno strinjali, da ima velik vpliv na ljudi in 
takšna je tudi njena razstava.

Vabljeni na ogled razstave v času, ko je grad odprt vse 
do konca julija.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Odprtje razstave
Jerce Šantej 
na gradu Sevnica

Ker si poletje težko predstavljamo brez Sevniškega 
grajskega poletja, smo za vas kljub neugodnim 
okoliščinam pripravili program, ki bo raznovrsten, 
zanimiv in predvsem drugačen, ker si bomo 
prizadevali, da bo večina aktivnosti potekala v 
grajskem parku. 
Prvi dogodek bo 9. junija s predstavitvijo knjige 
Gretin greh, katere avtorica je Sevničanka, Urška 
Klakočar Zupančič. Na štirinajst dni si boste lahko 
ogledali kinopredstavo na prostem ali pa se udeležili 
Večernega obiska pri Grofici Mathilde. Tudi letos 
bomo poskušali izpeljati nekaj koncertov, od Okteta 
Jurija Dalmatina do skupin Avseniki, Kvatropirici, 
akustične izvedbe Tomija Megliča in Guštija in Vilink. 

Sevniško
grajsko 
poletje
2021 SEVNICA

www.kstm.si/sevnisko-grajsko-poletje

Sevniško 
grajsko poletje 2021

V petek, 21. maja, smo KŠTM Sevnica, Društvo 
Sevniški graščaki in Zavod za gozdove Sevnica združili 
moči in pripravili zanimivo dogajanje v grajskem 
parku na gradu Sevnica. Ob 10. uri se je odvil prvi 
od desetih kulinarično-kulturnih dogodkov, ki so 
nastali pod okriljem Društva Sevniški graščaki. 
Njihovo predstavo na prostem so si z zanimanjem 
ogledali trije razredi tretješolcev iz Osnove šole Sava 
Kladnika Sevnica. Po predstavi so šolarji spoznali 
našo novo maskoto Waldija, s katerim so se lahko 
malo pozabavali v parku. 

Kulinarično-kulturni 
dogodki 
v sklopu projekta 
Od ribiča do graščaka 
in uvod v Teden gozdov

Umetniki vedo, da obstajajo stvari, 
h katerim morajo strmeti, 
kjer so blizu popolnosti. 

    R. S.

Z junijem bomo bliže normalnosti likovnega dogodka 
na gradu in bomo lahko prikazali razstavo slikarja 
Braneta Praznika, ki je zaradi covida-19 izpadel aprila. 

Iztok Premrov piše o njem: »Nekakšna rdeča nit v 
njegovem likovnem delovanju sta akvarel kot eno 
najzahtevnejših, najbolj občutljivih likovnih tehnik 
ter pokrajina kot glavni predmet njegovih iskanj. 
Umetnostni zgodovinar Andrej Pavlovec je pred let 
dejal, ko je Brane Praznik razstavljal na škofjeloškem 
gradu, da Praznik z različnimi sredstvi, z nežnimi 
barvami in risarskimi sestavinami razkriva različna 
razpoloženjska občutenja, in opozoril na avtorjev 
igriv odnos do krajinskega motiva.«
Praznik je s svojo ustvarjalno kilometrino dosegel 
visoko mesto v slikarski srenji Slovenije. Razstava 
njegovih del na našem gradu je občutena slikarska 
»poslastica«. Sam goji visoko vero v umetnost 
in stremi k stvarem v naravni danosti, ki so blizu 
popolnosti. 
Zdaj nam ostane samo prijazno povabilo na odprtje 
in ogled njegove razstave v Oknu Radogost – Zbirke 
Ogled in Stari galeriji v sredo, 2. junija, ob 18. uri.
Vabljeni k ogledu.

Lepo je zadihati svobodno.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Zbirka Ogled
in Okno Radogost, 
slikar Brane Praznik
iz Trebnjega

V nadaljevanju so gozdarji z Zavoda za gozdove 
Sevnica prevzeli vsak svoj razred in jih odpeljali na 
sprehod po tematski poti Gozd je kultura in tako 
naredili uvod v Teden gozdov od 24. do 31. maja. 

Geslo tega tedna je Načrtno z gozdom.

Eva Urh, KŠTM Sevnica
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V društvu Svoboda Krmelj smo končno dočakali 
toplejše dneve in tudi sprostitev ukrepov, kar nam 
omogoča bolj aktivno delovanje. V letu 2020 je 
Društvo Svoboda Krmelj praznovalo 40 let delovanja 
(vpis v register poslovnih subjektov), dejansko 
delovanje društva pa sega precej dlje, tako da letos 
mineva 85 let od ustanovitve tega društva, takrat pod 
imenom Kulturno prosvetno društvo Vzajemnost.

Že na začetku junija likovna sekcija v sodelovanju 
s fotografsko sekcijo pod vodstvom Ane Hočevar 
organizira Likovno kolonijo Krmelj 2021, ki je lani 
potekala od doma. Kolonija bo ob upoštevanju 
ukrepov zunaj, na različnih lokacijah, seveda po želji 
udeležencev, v Krmelju in okolici. Potekala bo v soboto 
5. junija, vabljeni ljubiteljski likovni ustvarjalci in tudi 
fotografi. Prijave zbiramo do 1. junija na telefonski 
številki 031 629 372. Ta dan pa bomo izkoristili tudi 
za priložnostno razstavo del lanske kolonije, ki smo jo 
predstavili le v virtualni obliki.
Sekcija ročna Sončnice organizira vsak petek v 

Krmelju delavnico ročnih del. 
Fotografska sekcija društva ima v pripravi fotografsko 
razstavo glasbene skupine Laibach, ki bo na ogled 
3. junija od 18. ure dalje v Galeriji Krmelj (nekdanji 
knjižnici Krmelj) poleg Kulturnega doma.
Literarna sekcija Društva Svoboda Krmelj je začela 
zbirati knjige, revije in publikacije, ki so jih ustvarili 
domačini iz KS Krmelj. Zbrana vsebina bo na ogled na 
razstavi, predvidoma septembra.
Več informacij o delovanju društva in organiziranih 
dogodkih v prihodnosti pa je na voljo na Facebooku 
Društva Svoboda Krmelj.

Nevenka Flajs

Fotografska sekcija Društva Svoboda Krmelj

Aktivnosti 
društva Svododa Krmelj

Od 1. do 16. maja je bila v pritličju stolpa na 
gradu Sevnica razstavljena slika Nika Anikisa, 
neorenesančnega slikarja, ki prihaja iz Sevnice. 
Prekletstvo Tritona, kot se imenuje to vrhunsko in 
visoko nagrajeno slikarsko delo, je že na poti v New 
York. 

Ker je bil avtor v tem času večkrat navzoč ob svojem 
delu, je na grad prišlo veliko obiskovalcev iz vse 
Slovenije. Z navdušenjem so prisluhnili njegovi 
pripovedi, kako je slika nastala. Njegovo delo je 
namreč polno simbolike, ki vsebuje elemente 
mitologije (Triton je sin morskega boga Pozejdona) 
in osebnega življenja. Marsikateremu obiskovalcu je 
zvabil tudi kakšno solzico iz oči in povzročil kurjo polt.
Ob tej priložnosti z veseljem napovedujemo njegovo 
razstavo, ki bo na ogled od 24. junija na gradu Sevnica 
in jo bomo odprli na proslavi ob dnevu državnosti.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Prekletstvo Tritona 
na gradu Sevnica

Kaj je lepšega kot pogled na sliko, ki ti vzbudi spomin 
ali prebudi domišljijo. Ko je ena slika tista prava, ki jo 
želiš gledati dneve in leta. Ko bi te zabolelo srce, če 
jo izgubiš. 

Lahko rečemo, da je bila Sevnica za 14 dni prestolnica 
slikarske kulture. Na grad Sevnica so prihajali številni 
radovedni obiskovalci, da bi si ogledali tisto eno sliko. 
Seveda smo si Prekletstvo Tritona, ki jo je naslikal 
Nik Anikis, ogledali tudi člani društva. Predsednica 
društva je imela čast in na srečo je imel Nik Anikis 
tudi čas za klepet, za predstavitev delovanja društva 
in nekaterih rezultatov del. Preostali člani društva so 
si sliko ogledali samostojno ali v družbi mentorice 
Elene Sigmund, da so strokovno po debatirali o 
tehniki, motivih in še čem. Takšen uspeh omenjene 
slike je dobra motivacija za vse učene likovne sekcije 
Art Lipa, da rišejo, slikajo in morda bo svetovna slava 
pripadala tudi komu od njih.
V programu Mala Akademija, ki poteka v sklopu 
Kulturno-umetniškega društva Budna vas, se učenci 
učijo različnih slikarskih tehnik pod mentorstvom 
Elene Sigmund, dipl. likovne pedagoginje. Da je 
program dobro zamišljen, pričata oba uspešno 
opravljena izpita likovnih nadarjenosti dveh učenk 
9. razreda, potrebnih za vpis v srednjo šolo. Prva je 
opravljala preizkus likovne nadarjenosti za vpis na 
Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. 

Navdih Tritona

Njena naloga je bila risanje po modelu in prostorsko-
konstrukcijska naloga. Kandidatka je imela na voljo 
le štiri ure. Hkrati je morala oddati še štiri risbe po 
opazovanem modelu ali domišljiji in štiri barvna 
dela v katerikoli barvni tehniki. Druga kandidatka je 
preizkus likovne nadarjenosti uspešno opravila za 
vpis na Gimnazijo Center v Celju. 

Kako znajo risati otroci, stari med 6 in 14 let, si oglejte 
na razstavi Otroci rišejo v prostorih Upravne enote v 
Sevnici. Stene krasijo številne slike in risbe, mnoge 
med njimi nagrajene na mednarodnih natečajih ali 
natečajih v Sloveniji, kjer so avtorji zasedli najvišja 
mesta. Razstava je odprta v delovnem času Upravne 
enote.

Tadeja Dobriha, 
predsednica Kulturno-umetniškega društva Budna vas

Tudi marsikaj za naše najmlajše se bo našlo, kot na 
primer Dan odprtih vrat ali pa gledališka predstava v 
parku, zato nestrpno pričakujte zloženko Sevniškega 
grajskega poletja, v kateri boste izvedeli več o 
dogajanju na gradu v poletnih mesecih.

Dodatni razlog za obisk gradu je odprtje Grajske 
kavarne, v kateri boste lahko spili kavo z najlepšim 
razgledom na stari del Sevnice. V prijetnem ozračju 
med grajskimi zidovi, v grajskem parku ali grajskem 
vinogradu bomo za vas pripravili degustacije in 
razne pogostitve. Za tiste, ki pa razmišljate o poroki, 
je grajski park idealna lokacija. Obkroženi boste s 
svojimi najbližjimi v naravno čudovitem okolju, mi pa 
bomo poskrbeli za nepozabno grajsko poroko.

Več v koledarju prireditev in na www.kstm.si

Eva Urh, KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 1. 6. - 
sreda, 30. 6. Izziv Počut`m se fajn! Po občini Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 1. 6., 
ob 19.00

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku -
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000
sreda, 2. 6., ob 8.00, 
- 2. 7., ob 15.00 8. Paleta brez meja Knjižnica Sevnica JSKD Območna izpostava Sevnica

sreda, 2. 6., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 2. 6., 
ob 18.00

Poletni Radogost večer, Okno Radogost in Stara Galerija, 
slikar Brane Praznik iz Trebnjega Grad Sevnica Rudi Stopar v sodelovanju s KŠTM Sevnica

sreda, 2. 6., 
ob 19.00 Gledanje v ekran je moja največja strast Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 3. 6., 
ob 17.00 Podjetniški večer z Damijanom Gancem Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 3. 6., 
ob 18.00

Fotografska razstava koncerta glasbene skupine Laibach,
avtorica Nevenka Flajs

Galerija Krmelj (nekdanja 
knjižnica) KUD TD Svoboda Krmelj

petek, 4. 6., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

petek, 4. 6.,  
ob 21.00 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 5. 6., 
ob 8.00 Mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 5. 6., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica z obogateno ponudbo Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 5. 6., 
ob 8.00 Dan kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 5. 6., 
ob 10.00 Likovna Kolonija Krmelj 2021 Krmelj KUD TD Svoboda Krmelj

sobota, 5. 6., 
ob 18.00 Predavanje: Postani magnet za zaposlovalce Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 5. 6., 
ob 21.00 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 8. 6., 
ob 11.00

Strokovna konferenca o modri frankinji
in razglasitev rezultatov 11. ocenjevanja modrih frankinj

Kulturna dvorana Sevnica in FB 
KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 8. 6., 
ob 19.00 Test zasvojenosti z internetom Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 8. 6., 
ob 19.00

Praktični del strokovne konference o modri frankinji: 
kulinarična delavnica

Gostilna in trgovina Repovž, 
Šentjanž

KŠTM Sevnica, Gostilna Repovž, Janko Kobal, 
Gostilna Rajh, Marof

torek, 8. 6., 
ob 19.00

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku 
- primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000
sreda, 9. 6., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 9. 6., 
ob 17.00

Sevniško grajsko poletje 2021
Predstavitev knjige Gretin greh Grad Sevnica Založba Primus in Urška Klakočar Zupančič v 

sodelovanju s KŠTM Sevnica
sreda, 9. 6., 
ob 19.00 Stradam se. Prenajedam se. V sebi pa kričim. Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 10. 6., 
ob 17.00 11. festival modre frankinje Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 11. 6., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 6.,  
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 6., 
ob 10.00

Sevniško grajsko poletje 2021
XXI. mednarodni sevniški likovni shod Grad 2021

Park pred stavbo Občine 
Sevnica in staro mestno jedro JSKD Območna izpostava Sevnica

sobota, 12. 6., 
ob 14.00 Ustvarjalnica: Nakit iz žice Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 15. 6., 
ob 15:30

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave:07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
torek, 15. 6., 
ob 19.00

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku 
- primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000
sreda, 16. 6., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 16. 6., 
ob 19.00 Samopoškodovalno vedenje – izraz čustvene bolečine Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 17. 6., 
ob 15:30

Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave:07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
četrtek, 17. 6., ob 17.00 
- četrtek, 1. 7., ob 19.00 Risba z zaprtimi očmi Prostori JSKD Sevnica JSKD Območna izpostava Sevnica

petek, 18. 6., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 18. 6., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2021
Koncert Okteta Jurij Dalmatin Grad Sevnica Oktet Jurij Dalmatin v sodelovanju s KŠTM Sevnica

petek, 18. 6., 
ob 21:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 6., 
ob 8.00 Odprtje Bazena Sevnica Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 6., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica z obogateno ponudbo Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 6., 
ob 18.00

30. obletnica Aktiva kmečkih žena Tržišče 
in otvoritev novih prostorov s kuhinjo Tržišče AKŽ Tržišče

sobota, 19. 6., 
ob 21:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 20. 6., 
ob 8.00 Odprtje Bazena Sevnica Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 21. 6., 
ob 15:30 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave:07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
torek, 22. 6., 
ob 19.00

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku 
- primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sreda, 23. 6., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2021
Proslava ob 30-letnici samostojne Slovenije Grad Sevnica Območno združenje veteranov vojne za 

Slovenijo Sevnica v sodelovanju s KŠTM Sevnica
četrtek, 24. 6.,  ob 17.00 
- četrtek, 8. 7., ob 19.00 Risba z zaprtimi očmi Prostori JSKD Sevnica JSKD Območna izpostava Sevnica

četrtek, 24. 6., 
od 14.00

Sevniško grajsko poletje 2021
Odprtje razstave in možnost vodenega ogleda z avtorjem Nikom Anikisom Grad Sevnica Nik Anikis, KŠTM Sevnica

četrtek, 24. 6., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2021
Skupno posavsko praznovanje dneva državnosti s koncertom Godbe Sevnica Grad Sevnica Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, Godba Sevnica

petek, 25. 6., 
ob 11.00

24. Licitacija krač in salam pri sv. Joštu pod Lisco ob 30-letnici države 
Slovenije Cerkev sv. Jošta pod Lisco KŠTD Blaž  Jurko Razbor

petek, 25. 6.,  
ob 21.00

Sevniško grajsko poletje 2021
Letni kino v grajskem parku Grad Sevnica Tobija Medved v sodelovanju s KŠTM Sevnica

sobota, 26. 6., 
ob 14.00 Ustvarjalnica: nakit iz polimerne gline Mladinski center Sevnica KŠTM  Sevnica

nedelja, 27. 6., 
ob 10.00

Sevniško grajsko poletje 2021
Dan odprtih vrat na gradu Sevnica Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 28. 6., 
ob 10.00 - 2. 7., ob 15.00 Olimpijski teden 2021 Športni Dom Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 29. 6., ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku 
- primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

www.mojaobcina.si

/sevnica/dogodki razpored obiskov 
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 040 765 004
 info@posavska-potujoca.si
www.posavska-potujoca.si

*Postajališče je predvideno za varovance DUO Impoljca.
**Postajališče je predvideno za varovance TDU Loka pri Zidanem Mostu. 
V času epidemije postajališča ne obiskujemo.

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. 
maj

PONEDELJEK

TRŽIŠČE 12.15 –12.45

KRMELJ 12.55–13.40

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

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 14.10−14.30

10. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) * 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) ** 13.45–14.30

16. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

17. 
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.45

KRMELJ (OŠ) 8.55–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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Stresor je vsak dejavnik, ki vpliva na organizem. 

(Musek, 1993)

Poznamo pozitivni in negativni stres. 

Glavni vzroki za stres:
• študij, 
• preobremenjenost s študijskimi obveznostmi 
(tudi študentsko delo, prostovoljstva, obštudijske 
dejavnosti), 
• anksioznost pred izpiti, 
• odnosi, 
• alkohol in droge.  

Tehnike spoprijemanja s stresom:
• Usmerjanje na nalogo – upravljanje naloge, ki 
povzroča stres:  
• upravljanje časa, postavljanje ciljev, soočanje,
• iskanje informacij, reševanje problemov,
• iskanje pomoči.
• Upravljanje čustev – soočanje s čustvenimi stanji; 
preokvirjanje problemov:  
• osebna čvrstost, čustvena regulacija,
• podpora,
• meditacija, tehnike sproščanja.
• Izogibanje – zanikanje, izguba upanja:  
• nepovezane aktivnosti, preusmerjanje pozornosti,
• distanciranje od problemov.

Učinkoviti načini soočanja:
• socialna podpora 
• humor 
• čuječnost, meditacija, tehnike sproščanja 
• šport, joga, telovadba 
• organizacija časa, postavljanje ciljev 
• spremenjen odnos do stresorjev 
• sprejemanje stresnega dogodka 
• krepitev osebne čvrstosti 
• hobiji, ravnovesje 
• aktivno soočanje z izzivi, ne prelagamo obveznosti  

Vaja: 5–4–3–2–1:
5 Poglej okoli sebe in zapiši 5 stvari, ki jih vidiš. 
4 Prepoznaj in poimenuj 4 zvoke okrog sebe. Kaj 
slišiš?
3 Osredotoči se na svoj dotik in tvoje telo. Kaj lahko 
zaznaš? Kaj lahko zaznaš z dotikom? Prepoznaj in 
poimenuj občutke.
2 Prepoznaj 2 vonja, ki sta trenutno v tvoji bližini.
1 Poišči en okus, ki ga trenutno lahko zaznaš.

Za več nasvetov in vaj si poglejte predavanje, tehnike 
za soočanje s stresom, ki je bilo izvedeno 12. maja, 
ob 19. uri, na Facebooku Mladi v Sevnici in KŠTM 
Sevnica. Predavanje je izvedla psihologinja, karierna 
svetovalka in Jungovska coachinja Valentina Čufar.
Povezava do predavanja: 
https://fb.watch/5sSLlYejtW/

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica 

 
Vsak dan junija boste s klikom na aktivni koledar na 
strani www.kstm.si dobili nov izziv, ki vas bo pripeljal 
do boljšega počutja. 
Naredite si poletje aktivno in počutite se fajn!

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Izziv Počut`m se fajn!

 
Če si zastavite cilj, imate 10x večjo možnost za 
uspešnost na izpitih. Če pa si cilj še zapišete, ste pri 
doseganju le tega lahko za 33% bolj uspešni.

Kako pa si postaviti cilj? SMART.
S – specifičen: Zakaj si ga želim doseči? Kaj točno si 
želim doseči?
M – merljiv: Kako ga lahko izmerim? Kdaj bom 
vedel/-a, da sem dosegel/-a cilj?
A – dosegljiv: Ali ga lahko dosežem v času, ki ga imam 
na voljo? Ali imam sposobnosti za dosego cilja?
R – relevanten: Je zame pomemben? Je skladen z 
mojimi željami, vrednotami?
T – časovno omejen: Do kdaj želim doseči cilj?

Pomembno si je postaviti tudi prioritete, kar je 
mogoče narediti po Eisenhowerjevi matriki:
• Pomembni in njuno – naredi najprej. 
• Pomembni in ni nujno – načrtuj. 
• Ni pomembno in nujno – Opravi, če moraš, 
delegiraj. 
• Ni pomembno, ni nujno – Naredi nazadnje ali 
izpusti.  

Upravljanje časa:
• V urnik načrtujte tudi čas zase in počitek. 
• Vzemite si več odmorov. 
• Napišite seznam vseh opravil (še tako majhnega).  
• Dodati tudi predviden čas za vsako opravilo.
• Ne več kot 1 velika naloga na dan, 3 srednje, 5 
manjših.
• Na podlagi časovnega predvidevanja razporediti v 
svoj urnik.
• Vprašajte se: Kaj je moj naslednji korak.  
 
Te metode so bolj natančno razložene v predavanju 
Tehnike za upravljanje s časom in postavljanje ciljev, 
ki je bilo izvedeno 19. maja ob 19. uri na Facebooku 
Mladi v Sevnici in KŠTM Sevnica. 

Predavanje v sklopu štirih dogodkov na skupno temo 
Prepreči izgorelost med izpitnim obdobjem je izvedla 
psihologinja, karierna svetovalka in Jungovska 
coachinja Valentine Čufar.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

10 x večja uspešnost 
na izpitih

Valentina Čufar | Tehnike za spoprijemanje s stresom

Tehnike 
za spopadanje s stresom

 
Povečajte svoji kompetentnost in samopodobo 
za lažje spoprijemanje z izzivi, boljšo študijsko 
uspešnost, manjšo verjetnost izgorevanja, izkoristek 
svojih potencialov. 

Samopodoba:
• Predstavlja našo podobo o sebi (kdo smo, kaj 
počnemo in kakšni smo).
• Je pomemben del osebnosti.
• Kaže se v različnih oblikah, ne samo telesni.
• V življenju se razvija (ocene pomembnih drugih, 
spodbude iz okolja, interpretacije, izkušnje ...).
Vedemo pa se na podlagi tega prepričanja o sebi. 

Samovrednotenje kot uspešnega in učinkovitega 
na nekem področju (npr. študiju, hobiju ...) je zelo 
pomembno. Vprašanja, ki si jih lahko postavite za 
krepitev samopodobe, so:
• Kako lahko krepim svoje občutke kompetentnosti?
• Kaj so pozitivni vidiki mojega študija?
• V čem sem dober/-a?

Lahko pa samopodobo krepite tudi z naslednjo vajo:
• Napišite 10 dobrih stvari o sebi.
• Napišite še 10 slabih stvari o sebi.
• Za vsako si vzemite 1 minuto časa. 

Kaj je bilo lažje?
Znano je, da negativne stvari veliko bolj vplivajo na 
nas in po navadi prevladajo, če podamo 10 dobrih 
lastnosti in 1 kritiko, bo gotovo prevladala kritika. 

In zelo pomembno je, da znamo tega kritika 
upravljati, smo prijazni do sebe. In še bolj boste imeli 
kritika pod kontrolo, če si odgovorite na vprašanja:
• Moji prijatelji menijo, da sem super, ker ...
• Zadovoljen sem z ...
• Moja posebnost je ...
• Za pomoč me prosijo, kadar ...

Več tehnik za krepitev samopodobe in 
kompetentnosti najdete v predavanju, ki je bilo 
izvedeno na FB Mladi v Sevnica in KŠTM Sevnica 
26. maja ob 19.00 v izvedbe psihologinje, karierne 
svetovalke in Jungovske coachinje Valentine Čufar. 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Izboljšajte si samopodobo
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Med študenti in dijaki se pojavlja akademska 
izgorelost. Definirana je kot negativno čustveno, 
fizično in mentalno stanje.

Znaki izgorelosti so:
• TELESNI – utrujenost, glavobol, bolečine v hrbtu, 
težave s prebavili, prehladi ... 
• ČUSTVENI – anksioznost, pesimizem, depresivnost, 
občutek praznine, osamljenost, pomanjkanje 
interesa, nemir, tesnoba, nervoza ... 
• MISELNI – motnje koncentracije, občutek 
neuspešnosti, krivda, težave pri odločanju, 
pomanjkanje motivacije ... 
• NEUČINKOVITA VEDENJA (hrana, alkohol, kajenje, 
konfliktnost, izolacija, manj spanja ...)   
Izgorelost se razvije: 
• Lahko se pojavi kot posledica akumuliranega stresa 
(seštevek daljšega obdobja študija, dela na projektih 
in preostalih obremenjujočih dejavnikov, kot je 
študentsko delo). 
• Obstajajo različni dejavniki, ki povečujejo verjetnost 
izgorevanja pri študentih.   
Na izgorelost vplivajo rizični dejavniki iz okolja, kot so:
• preobremenjenost, veliko obveznosti 
• nizka raven nadzora nad obveznostmi  
• nizka raven avtonomije 
• naloge, kjer ne vidimo smisla 
• občutek, da se ne bo nikoli končalo 
• neuravnoteženo zasebno življenje, študij in delo   
Preprečite jo lahko s/z:
• časom za aktivnosti, ki vas veselijo 
• fizično aktivnostjo 
• zdravo prehrano 
• preživljanjem časa v naravi 
• počitkom 
• socialno podporo, druženjem 
• tehnikami sproščanja 
• upravljanjem časa (postavljanje ciljev) 
• stvarmi, ki vas veselijo na študiju 
• uravnoteženjem prostega časa in študija 
• naučenim aktivnim sproščanjem stresa 
• samorazkrivanjem  

Evija Evelin Zavrl

Akademska izgorelost

Vsako leto obeležujemo dan Zemlje. Letos smo še 
posebno veseli, ker smo lahko to storili skupaj, v 
šolskih klopeh. Dan smo načrtovali vsi skupaj in 
se dogovorili, kako bo potekal. Zjutraj smo najprej 
pregledali, kaj nam pomeni naš planet, kakšno vlogo 
bi moral imeti in kakšno vlogo imamo v tej zgodbi mi. 

Letošnja tema 

Obnovimo našo Zemljo

se osredotoča na naravne procese, nastajajoče 
zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko 
obnovi ekosisteme sveta. Ali bomo Zemljo obnovili, 
je odgovornost vsakega od nas, kajti na njej živimo. 
Potrebujemo zdravo Zemljo, na kateri bo naše 
življenje lepo, zdravo in srečno. Spomnili smo se zelo 
veliko načinov, kako lahko sami z majhnimi koraki 
pripomoremo k temu.

Naš dan se je nadaljeval v učilnici, v kateri smo 
izvajali poskuse z vodo in zrakom. Zadnjo uro, ko nas 
je zunaj že nestrpno čakalo toplo sonce, pa smo se 
odpravili po bližnji okolici šole in jo vestno očistili 
nesnage. Pobrali smo vse smeti, ki smo jih na poti 
opazili. Pregledali smo ekološke otoke in se spomnili 
pravilnega ločevanja smeti.

Preživeli smo čudovit dan.

Učenci 5. razreda in učiteljica Renata Mlinarič

Pogumni kolesarji

Dan Zemlje z učenci 
5. razreda OŠ Krmelj

Četrtek, 20. maja, je bil na OŠ Milana Majcna 
Šentjanž nekoliko drugačen, saj smo izvedli še zadnji 
kulturni dan v tem šolskem letu. Učiteljici slovenščine 
in likovne umetnosti sva pripravili dejavnosti na temo 
pisateljice Dese Muck. 

Učenci od 6. do 9. razreda so z uporabo posnetkov 
spoznavali njeno življenje in dela, prebrali so 
nekaj odlomkov iz knjige Blazno resno o šoli in 
razmišljali o njej. Nato so izdelali plakate, ki so 
krasili najpomembnejši dogodek – obisk pisateljice. 

Pri tem so se pridružili tudi preostali učenci šole in 
prisluhnili intervjuju, ki ga je vodila učenka Zala 
Krmelj. S šentjanško Anico smo se Desi zahvalili za čas 
in zanimive prigode, nato pa so učenci z risanjem in 
pantomimo tekmovali v ugotavljanju naslovov njenih 
del, pri čemer so se precej nasmejali. 

 Sara Gačnik

Obisk pisateljice 
Dese Muck

Pridno pobiramo smeti

Zadovoljni, ker smo očistili našo okolico.
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Rokometna sezona 2020/2021 se bliža koncu. Bila 
je izredno nepredvidljiva. Toliko ukrepov, prekinitev 
treniranja in tekmovanja verjetno še ni bilo nikoli. 
Priznati moramo, da je bilo delovanje v našem 
klubu zelo zahtevno. Kljub vsem težavam moramo 
biti na koncu zadovoljni, saj nam je uspelo obdržati 
visoko število članov, izvajati kakovostne treninge, 
z našimi selekcijami pa smo dosegali tudi zavidljive 
rezultate. Čeprav mlajše selekcije niso odigrale 
pravega tekmovalnega sistema, so uživali v treningih 
in bili deležni novih izkušenj. Članski ekipi pa je kljub 
velikim kadrovskim, tekmovalnim in organizacijskim 
vzponom in padcem med sezono uspelo doseči 
razvrstitev na sredino prvenstvene lestvice, kar je bil 
tudi cilj pred začetkom sezone.

Naše misli so že usmerjene v poletje in prihodnjo 
sezono 2021/2022. Če nam bodo razmere 
dovoljevale, želimo v poletnih mesecih izvesti 
nekaj aktivnosti, s katerimi bi animirali in privabili 
predvsem naše najmlajše. Vsekakor pa je namen 
kluba v prihajajoči sezoni narediti korak naprej v 
vseh selekcijah, tako da že izvajamo prve aktivnosti, 
povezane s tem.

V klubu bomo sledili naši strategiji, in sicer bomo 
omogočili čim večjemu številu otrok kakovostne 
treninge in tekmovanja. 

Za ljubitelje rokometa

V petek, 14. maja, je potekala volilna skupščina 
Športnega društva Partizan Sevnica, ki je s svojimi 
17 licenciranimi trenerji kadrovsko najmočnejše 
sevniško društvo. Nekateri na daljavo, nekateri v 
živo so se zbrali člani na volilni skupščini in ponovno 
izkazali zaupanje predsednici Sari Martinšek. 
V prihodnjih štirih letih bo v sodelovanju z UO v 
sestavi Estera Savić-Bizjak, Marina Topić, Mirko 
Kragl in Slavica Gospodarič še naprej vodila društvo 
uspešno v mandatu od leta 2021 do 2025. 
V teh štirih letih delovanja jim je uspelo pridobiti več 
kot 60.000 evrov na občinskih in državnih razpisih, 
usposobili so 8 trenerjev in 1 sodnico ter zvišali 
članstvo za 220 odstotkov. V društvu je namreč 
480 članov, obogatili pa so ga za kar 15.000 evrov 
v opremi, pripravili so številna tekmovanja, aktivne 
počitnice, gimnastične priprave (ki potekajo vsako 
leto že 12 let zapored), omogočili so brezplačno 
vadbo vse leto vsem otrokom s posebnimi potrebami 
in vsem seniorjem ter povečali svoj program za še 
dve vadbeni skupini v zadnjem letu. 
Kot rezultat dobrega dela so vsem Sevničanom 
omogočili brezplačne vadbe v vseh vadbenih 
skupinah od 1. marca pa vse do konca maja. 
V društvu se zavedamo, kako pomembno je, da se 
naši trenerji počutijo dobro, saj so ti gonilna sila 
vsakega društva, zato vsako leto aktivno iščemo in 
vzgajamo bodoče trenerje. Le tako lahko namreč 
zagotovimo svetlo prihodnost društva. 
V letu 2022 ŠD Partizan Sevnico čaka jubilejnih 110 
let delovanja, zato se ob tem trenutku spominjamo 
100-letnice, ki smo jo obeležili v velikem slogu in že 
mislimo na podobno praznovanje jubileja prihodnje 
leto. 

Upamo, da bo brez omejitev.

Vir: ŠD Partizan Sevnica 

Po starem receptu
uspešno naprej

In kot radi poudarjamo, pri rokometu ne gre le za 
zdravo preživljanje prostega časa. Naši rokometaši in 
rokometašice si pridobivajo prepotrebne življenjske 
vrednote, kot so vztrajnost, sodelovanje, prilagajanje, 
poštenje, sprejemanje porazov, veselje ob zmagah, 
prijateljstvo in druge. In tega se ne da naučiti iz knjig, 
to moraš doživeti. 
Upajmo, da bo tudi okolica prepoznala dober namen 
dobrega našega kluba in nam bo v prihajajoči sezoni 
pomagala pri kakovostnem delu z našimi mladimi 
generacijami.

Vir: Rokometni klub Sevnica 

Za sezono 2021/2022 je objavljen javni poziv za 
uporabo vseh športnih objektov v občini Sevnica. 
Poziv je skupen kot pretekla leta. To pomeni, da 
javni poziv zajema objekte: Športni dom Sevnica, 
Športna dvorana Sevnica, telovadnice v OŠ Blanca, 
OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, OŠ Milana Majcna Šentjanž.

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

Prijave zbiramo na naslovu KŠTM Sevnica ali 
petra.biderman@kstm.si. 
Rok za oddajo prijav je do nedelje, 6. junija.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Javni poziv k uporabi 
športnih objektov v 
občini Sevnica

V nedeljo, 16. maja, je na strelišču v Sevnici potekalo 
srečanje med ekipama SD Marok Sevnica in SD Lotrič 
Železniki iz Železnikov. Zmagala je ekipa SD Marok 
Sevnica z rezultatom 1680 krogov proti 1654 krogov. 
Rezultat po točkah je bil 6:0 za SD Marok Sevnica. 

Najboljša posameznica je bila Mojca Kolman s 567 
doseženimi krogi in 12 notranjimi centri, drugi je bil 
Blaž Kunšek s 565 doseženimi krogi in 15 notranjimi 
centri, tretji pa je bil Klemen Tomaševič s 562 
doseženimi krogi in 13 notranjimi centri. Šesti, zadnji 
krog lige bo potekal 13. junija na Ptuju. 

Mirko Ognjenovič

Mojca Kolman, Blaž Kunšek in Klemen Tomaševič

5. krog 1. A-lige 
za discipline 10 m 

Blaž Kunšek med nastopom

NEUSPEH JE PRILOŽNOST,
da spoznamo 
samega sebe. 

John Killinger

JULIJ ~ AVGUST
ponedeljek ~ nedelja

8.00 - 19.00

JUNIJ
ponedeljek ~ petek

12.00 - 19.00
sobota ~ nedelja

8.00 - 19.00

od 19. junija

ob odprtju bazena 
19. in 20. junij

VODNA ATR
AKCIJA

          predprodaja sezonskih kart od 1. 6. 2021

v Doživljaju, turistični agenciji Posavje in ugodnosti za društva in podjetja
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Športna zveza Sevnica je združila moči z nekaterimi 
športnimi društvi v Sevnici in izpeljala počitniške 
aktivnosti za otroke med prvomajskimi počitnicami 
od 26. do 31. aprila. 

Pod vodstvom licenciranega kadra so tako potekali 
treningi gimnastike, plesa in tenisa za člane in vse, 
ki so se želeli priključiti. V štirih počitniških dneh 
smo imeli 155 ˝obiskov˝. Toliko otrok je z nami 
preživljalo aktivne počitnice. Hvala PK Lukec, ŠD Šd 
Partizan Sevnica in Teniški akademiji gospod Ficko 
za hiter odziv in kakovostno izpeljane delavnice. 
Otroci so uživali v mehurčkih, v druženju, gibanju in 
smehu. Hvala vsem za udeležbo, vidimo pa se spet v 
prihodnjih počitnicah. 

Sara Martinšek

Aktivne počitnice ŠZS

»Za prvi tovrstni nastop sevniških kickboksarjev so 
bili doseženi rezultati zelo spodbudni, tako da se 
kljub močni konkurenci nadejamo dobrih uvrstitev v 
posamezni in ekipni konkurenci v skupnem seštevku 
na nacionalni ravni,« je pojasnil predsednik kluba 
Jurij Orač. Na DP v e-kickboxingu je potrjenih že več 
kot 600 nastopov slovenskih kickboksarjev, ki se že 
izvajajo po klubih. V disciplini e-Point Fighting se je 
meril povprečni doseženi reakcijski čas. Krajši ko je bil 
povprečni reakcijski čas, boljši je rezultat. V disciplini 
e-Light Contact se je merilo število doseženih točk. 
Večje število doseženih točk je pomenilo boljši 
rezultat. 

Najboljše rezultate v posameznih starostnih 
kategorijah e-Point Fighting so dosegli naslednji člani:

Sven Urh, dečki
Nina Paskvale, deklice
Gašper Sladič, mlajši kadeti
Ivana Ćerić, mlajše kadetinje
Matic Grilc, starejši kadeti
Klara Štigl, starejše kadetinje
Amadej Božič, mladinci
Denis Orač, člani
Marko Stopar, veterani 40+
Jurij Orač, veterani 55+

Najboljše rezultate v posameznih starostnih 
kategorijah pa so dosegli naslednji člani:

Starejše kadetinje: 1. Klara Štigl
Starejši kadeti: 

1. Matic Grilc, 2. Tadej Božič, 3. Tilen Cvelbar
Mladinci: 
1. Nejc Zabasu, 2. Amadej Božič, 3. Gašper Štigl

Člani:
1. Urh Oset, 2. Denis Orač, 3. Pečnik Blaž

Veterani 40+: 1. Marko Stopar
Veterani 55+: 1. Jurij Orač

Najboljša ekipa je bila zagotovo ekipa članov v 
sestavi Denis Orač, Urh Oset in Blaž Pečnik, ki so zelo 
prepričljivo izvedli svoje nastope in dosegli skupni 
najboljši rezultat. Zdaj moramo samo še počakati na 
uradne rezultate preostalih klubov, ki bodo končali 
preizkuse.

Vir: KBV Sevnica

Trenerji KBV Sevnica, sodnik KBZS in delegat tekmovanja

Una Grubešič, 
članica Teniške 
a k a d e m i j e 
gospod Ficko, je 
osvojila 1. mesto 
v kategoriji do 11 
let na odprtem 
p r v e n s t v u 
v Krškem 
pod okriljem 
n a c i o n a l n e 
panožne zveze.

Uspešen začetek poletne sezone za 
teniško selekcijo U10.
Po daljšem premoru so se na tekmovanja vrnili tudi 
igralci v selekciji do 10 let.
Tekmovalno sezono sta na odprtem prvenstvu v 
Krškem pod okriljem Tenisa Slovenije v kategoriji 
midi tenis ter tenis do 10 let najuspešneje začela 
naša mlada tekmovalca Mark Jezdimirovič in Marko 
Miljatovič. Oba sta se v midi tenisu uspešno prebila 
iz skupinskega dela in borbe nadaljevala v finalnem 
delu. Čestitke tudi Noahu Jezdimiroviču za borben 
nastop v kategoriji mini in midi tenisa.

Sevniška teniška selekcija U12 
uvrščena med najboljše 4 klube v 
Sloveniji 
Tekmovalci Teniške akademije gospod Ficko so že 2. 
leto zapored združili moči s selekcijo U12 iz Teniškega 
kluba Brežice in skupaj nastopili v nacionalnem 
ligaškem tekmovanju do 12 let.

V Sevnici in Brežicah poteka teniška šola pod 
strokovnim vodstvom Teniške akademije gospod 
Ficko. Letos je ekipa dosegla izjemen uspeh, saj se je 
uvrstila med 4 najboljše slovenske ekipe (1/2 finale 
play offa). 20. maja se bo združena ekipa GFTA, TK 
Brežice potegovala za vstop v finale.
Čestitke trenerjem, vsem staršem in podpornikom.
 

Gregor Ficko

Teniška igralka 
Una Grubešič zmagala

Gašper Sladič v akciji

V soboto, 15. maja, je Klub borilnih veščin Sevnica v 
sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije v Športnem 
domu Sevnica skladno s priporočili NIJZ organiziral 
prvi turnir DP v e-kickboxingu. Preizkusa, ki so se 
ga lahko udeležili le člani kluba, registrirani pri 
KBZS, je potekal v prijetnem vzdušju. Nastopilo je 
42 tekmovalk in tekmovalcev, ki so se pomerili v 
disciplinah ePoint Fighting posamezno in ekipno ter 
starejši člani še v eLight Contactu. Da so bili rezultati 
veljavni in uradni, je skrbel delegirani državni sodnik 
KBZS A-ranga Aleš Skledar s Ptuja, ki je budno 
spremljal celotno dogajanje. 

Državno prvenstvo v 
e-kickboxingu

 
V Ligo U12 v tenisu se je drugič prijavila teniška ekipa 
TK Krmelj. Je ena redkih ekip, ki jo zastopajo tenisači 
istega kluba. Kot ekipa so se zelo borili in upirali 
nasprotnikom, po trikrat zmagali, kar za nadaljnje 
uvrstitev ni bilo dovolj. Več so pokazala dekleta, ki 
so zmagala kar nekajkrat. Dve gostujoči ekipi smo 
gostili tudi v Športnem parku Krmelj, organizacija in 
navijaško vzdušje pa sta bila dobra.

Mladi tenisači 
predstavljali 
sevniško občino

Mladi tenisači so si s tem pridobivali izkušnje, kar bo 
dobra motivacija za naprej. Za Melani so te tekme 
koristne na poti v mednarodni tenis, saj jo čaka 
udeležba na srečanju Tennis Europe.
Mladi tenisači imajo veliko podporo svojih staršev in 
trenerja Marjana Hribarja, kar je mogoče opaziti tudi 
v klubu. Veliko podporo in razumevanje pa imajo tudi 
pri ravnateljici šole Gusti Mirt.

Vir:Teniški klub Krmelj
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Iz preteklosti v sedanjost

Pred 12 leti sem v tem glasilu objavil nekaj dejstev 
o arheološkem najdišču nad Orehovcem, v naročju 
Ješivca. Decembra 2006 so najdišče pregledali 
arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine – 
Območne enote Celje. Na njihovo pobudo je bilo 
najdišče z odločbo Ministrstva za kulturo Republike 
Slovenije vneseno v Register nepremične kulturne 
dediščine RS.

Čas hitro mineva. Še malo, pa bo minilo 15 let od 
uradne zaznambe tega najdišča, ki kliče po nadaljnjih 
raziskavah. V vmesnem času sem si pridobival novo 
znanje in si izostril kriterije za tovrstne raziskave. 
Pogosto me je vleklo na to območje in vsakokrat sem 
odkril kaj novega.

Počasi je iz domnev nastajala širša, celovitejša 
podoba. Čedalje večja in popolnejša. Najdeni so bili 
ostanki več kot 100 metrov dolgega zidu na vzhodni 
strani, ki poteka od dosedanje lokacije proti severu 
in se konča ob ostankih severovzhodne utrdbe, tik 
ob začetku strmega pobočja Ješivca. Naprej proti 
zahodu leži veliko skal, ki so se prikotalile po strmini. 
Prav te mi niso dale miru vse do tedaj, ko sem 
presenečen ugotovil, da nekatere največje potekajo 
v enakomernih razmakih skoraj v ravni črti več kot 
160 metrov proti zahodu. Med njimi so vidni ostanki 
zidu, ki se konča ob veliki vogalni skali, okoli katere so 
vidni ostanki večje vogalne utrdbe. 

Od tam proti jugovzhodu zasledimo ostanke 70 
metrov dolgega zidu, ki se konča pri veliki tridelni 
skali – monolitu, ki označuje ostanke jugozahodne 
vogalne utrdbe. Od nje poteka proti vzhodu 120 
metrov dolg, proti jugu nekoliko izbočen zid. Nad 
njegovimi ostanki so lepo vidni trije pasasti platoji, ki 
oklepajo zgornjo planoto. 

Nova odkritja - Revanšce 
Vozi me vlak..

z njim ne pelje se vsak.
Uživam v pogledu,

ko vse mimo mene hiti,
kar šviga in miga,

moj pogled pa beži.

Zdaj tu je, zdaj tam je,
se v glavi že malce vrti.
Ob postanku na postaji,

pa se malce umiri.

Kar srček veselo mi vriska,
ko prometnik glasno zapiska.

Bo kmalu zaključek mojega obiska.

To moje je prvo popotovanje,
res zanimivo je to raziskovanje.

Na pot se odpravim še kdaj,
Sedaj veste, čemu in zakaj!

Pozdravčke vesele pošiljam,
en koš, ga napolnim?

Lahko!
Vse z dobro voljo, pa bo!

Napišem vam vse doživeto,
Bilo je lepo in napeto.

Pomaham vam tudi v slovo,
naslednjič pa javim in pišem

morda pa še kaj tudi narišem..
Izstopim na tretji postaji,

me čakata babi in dedi že pri ograji.

Irena Modrin 

 Vlak

Bolezen 
Se pač zgodi,

da se tudi za osebni praznik obleži.
A, nič ne deni, brez skrbi..

bilo je dosti težjih dni.

Vse enkrat mine..pa tudi to bo,
ko pride čas in skrije grdo zlobo.

Na hrib se sonček vzpenja,
kričanje vrabcev v grmovju,
le glej, koliko se jih drenja.

Žgečka me topel sončni žarek,
skozi okno seva..

Se počutim, kakor da me on okreva.
Me v srcu greje misel tvoja,
ki name misliš prav ljubeče,

v šopku rož poslanih,
ki vonjam jih vse dehteče.

Se ti zahvaljujem iskreno in iz vse sreče.
Naj lep bo dan za vse,
ki v srcu dobro mislite,

zahvala vsakemu posebej,
ki kdaj pa kdaj name pomislite.

Naredimo si lep ta dan,
naj srčen bo in z radostjo obdarovan.    

Irena Modrin 

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail: grajske.novice@kstm.si,

glede objave posamezne pesmi se odloča uredništvo.

Hvala za vaš prispevek.

       Uredništvo

Na njej najdemo več velikih skal z enakomernimi 
presledki, razporejenimi v obliki sploščene elipse 
vzdolž celotne planote. 

Južni del obzidja se konča ob komaj vidnih ostankih 
jugovzhodne vogalne utrdbe. Območje znotraj 
ostankov zidov obsega najmanj 1,6 hektarja površine, 
kar je za dve tretjini več od zdaj znane na 600 metrov 
nadmorske višine. Velikost najdišča vzbuja domnevo 
o trajni naselbini v preteklosti. 

Manjka samo še voda. V miru ni bilo težko priti do 
nje, saj jo je v spodaj ležečem Orehovcu v izobilju. 
Prav to dejstvo je izpodbijalo domnevo o stalnih 
prebivalcih najdišča.

Vendar pa smo pred kratkim odkrili kar 4 velike 
vodnjake znotraj nekdanjega obzidja. Trije imajo 
premer do 5 metrov in so razporejeni v obliki 
trikotnika. Njihovi venci se med seboj dotikajo. 
Četrti je 50 metrov nekoliko nižje od njih in je z njimi 
povezan s kineto, po kateri se je pretakala voda iz 
prvih treh. Ta je največji, saj meri njegov notranji 
premer najmanj 6 metrov.

Neizurjeno oko vodnjakov ne bo našlo. Zob časa jih je 
dodobra zakril. V njihovi globini je še vedno voda. Prvi 
trije vodnjaki tvorijo naravni tročan, kar so potrdile 
meritve bioenergetskega polja v njih. Domneva o 
veliki naselbini iz daljne preteklosti je s tem potrjena. 
Čeprav odmaknjeno od večjih poti, skrito na varni 
višini, je najdišče vsestransko zanimivo. Dobesedno 
kraljuje nad dolino vse do Sevnične. Do njega vodijo 
smeri drugih zelo zanimivih najdišč, tako pod kot 
nad njim. Vse skupaj je vzročno povezano in tvori 
veličasten kompleks, ki nam vztrajno postavlja 
vprašanje, kdo in kdaj je to zgradil in čemu je bilo vse 
skupaj namenjeno.

Vinko Zalezina, 
Orešje nad Sevnico

– arheološko najdišče nad Orehovcem pod Ješivcem
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Utrip življenja

V poletnih mesecih večkrat posežemo po 
lahkotnejših jedeh. Mednje poleg več zelenjave 
in sadja nedvomno spadajo tudi ribe. Kaj ko bi si 
namesto postrvi na tržaški način, ki spada med 
najbolj priljubljene, postrv tokrat pripravili malo 
drugače?

Postrv z ovčjim jogurtom
Omaka: 
V ovčji jogurt natrgamo nekaj listov luštreka, 
malenkost posolimo in dobro zmiksamo s 
paličnim mešalnikom. 

Postrvji file: 
Nasekljano čebulo prepražimo le toliko, da 
postekleni, dodamo žlico medu in kisa, zalijemo 
z malo vode in posolimo. Dobro očistimo file 
postrvi in ga narežemo na kose 3 x 3 cm, v 
pripravljeni mešanici pa jih kuhamo 5 minut. 
Dimljeno postrv skupaj s stepeno smetano, 
maslom in zelišči zmiksamo v blenderju, da 
dobimo gladko zmes. V skledo nalijemo omako, 
vanjo položimo popečen kos ovčje albuminske 
skute, kuhano postrv, nabrizgamo zmes dimljene 
postrvi in okrasimo s kapljicami grozdnega soka, 
bučnega in sončničnega olja.

RECEPTI

Recept so pripravili v Gostilni Repovž. Uporabili 
so file postrvi in dimljeno postrv iz Akvala na 
Blanci, ki ga odlikuje certifikat Sevnica Premium.

 

Podnebje se je v zgodovini našega planeta vedno 
spreminjalo, v zadnjem stoletju pa znanstveniki 
opažajo, da so spremembe dogajajo hitreje in 
intenzivneje. 
V zgodovini Zemlje so spremembe povzročali 
naravni, geološki in tudi astronomski dejavniki, v 
zadnjem stoletju pa nanje najbolj odločilno vpliva 
človek, kažejo pa se v presežku izpustov toplogrednih 
plinov in spremembah rabe tal.

Najprej je treba razumeti razliko med vremenom 
in podnebjem. Na spletnem mestu ARSO (Agencija 
Republike Slovenije za okolje) je zapisano razlaga: 
»Razlika med vremenom in podnebjem je v trajanju 
opazovanja. Vreme odraža stanje ozračja v kratkem 
časovnem obdobju, podnebje pa opisuje obnašanje 
ozračja v dolgih časovnih obdobjih. Podnebje je 
opis dolgoročnih vzorcev vremena na določenem 
območju.

Vreme opisujemo s temperaturo, vlažnostjo, 
padavinami, oblačnostjo, vidljivostjo, vetrom in 
zračnim pritiskom. Podnebne spremembe so 
spremembe dolgoročnih povprečij in spremenljivosti 
dnevnega vremena. Ene zime brez snega ne 
pripišemo podnebnim spremembam, pač pa naravni 
spremenljivosti vremena. Če pa se snežna odeja 
zmanjšuje v večletnem ali celo večdesetletnem 
obdobju, pa to odraža spreminjanje podnebja.«

Svetovni podnebni kazalniki sprememb so:
· povečanje povprečnih letnih temperatur,
· rekordne vrednosti toplogrednih plinov (ogljikov 
dioksid, didušikov oksid …),
· pospešeno dvigovanje morske gladine,
· segrevanje oceanov in povečano »kisanje« oceanov 
(pH),
· upadanje morskega ledu.

Podnebne spremembe se izražajo tudi kot izjemni 
vremenski dogodki, kot so poplave, suša, vročinski 
valovi, divji požari, tropski cikloni … 
Podnebna tveganja in vplivi na ljudi se kažejo 
v povečanem tveganju za zdravje, nevarnostih 
preskrbe s hrano, vplivih na razseljevanje in 
preseljevanje prebivalstva …
Vplivi podnebnih sprememb se kažejo po vsem 
planetu, tudi v Evropi in seveda Sloveniji. Več o 
podnebnih spremembah lahko preberete tudi na 
· www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe
· www.slovenija-co2.si 
· www.umanotera.org/podnebne-spremembe 

Ali ste spremembe zasledili tudi že sami?

Vir: Matej Imperl, KŠTM Senica 

Podnebne spremembe

Ročnodelski krožek Marjetice je začel delo v petek, 
7. maja, v prostorih DU Sevnica ob 10. uri. Deset 
udeleženih se je odločilo za srečanja ob ponedeljkih 
ob desetih. Informacije lahko dobite pri vodji Ireni 
Hribar: 070 896 528, hribar.irena@gmail.com; poleg 
nje pa vas kot mentorica pričakuje tudi Majda Mirt.

Irena Hribar se s svojim ustvarjalnim hobijem 
ukvarja dobrih 20 let, osnov kvačkanja in pletenja 
pa se je naučila že v tretjem razredu osnovne šole. 
Rada šiva rešiljeje, kvačka prte raznih barv, oblik in 
velikosti, tudi plete, izdeluje vizitke in voščilnice ter 
razne okraske in nakit. S svojimi izdelki je sodelovala 
na več skupinskih razstavah, najbolj ponosna pa je 
na razstavo v Slovenj Gradcu, na kateri so sodelovali 
invalidi iz vse Slovenije.

Že kar nekaj časa je imela idejo, da bi ustanovili 
skupino za ročna dela pri Društvu upokojencev 
Sevnica, predvsem zaradi druženja. Sama rada deli 
svoje znanje in spretnosti, rada pa tudi sprejema in 
spozna kaj novega. V krožku bi se sproti dogovarjali 
glede izdelkov in ustvarjali kaj lepega za oči in dušo.

Mentorica v novoustanovljenem ročnodelskem 
krožku Društva upokojencev Sevnica je tudi Majda 
Mirt, ki je prava umetnica za izdelovanje cvetja iz 
papirja in kvačkanega cvetja. Svoje ročnodelske 
spretnosti je pripravljena deliti in prenašati na nove 
članice, ki bodo pokazale zanimanje, da se vključijo v 
Ročnodelski krožek Marjetice. Pred nekaj leti je zelo 
uspešno izdelovala atraktivne punčke iz cunj, ki so 
prek Unicefa potovale po vsem svetu.

Vsi, ki vas tako ročno delo zanima, vabljeni.

Brane Busar in Romana Ivačič za Društvo upokojencev Sevnica

Mentorici Irena Hribar in Majda Mirt

Ročnodelski krožek 
Marjetice pri Društvu 
upokojencev Sevnica

Izdelki mentoric

Izdelki Irene Hribar

Vinsko priporočilo: 
Grega Repovž, sommelier leta 2021 po izboru 
vodnika Gault & Millau, k tej jedi priporoča 
Kobalov sivi pinot sveti Jurij, letnik 2017.

Annemarie Culetto
Foto: Miha Hrenk, Aklih Designe in Dean Dubokovič
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Oglasi

ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI

Želimo vam vesele, zdrave in mirne velikonočne praznike!

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

Ostanimo zdravi!

Vaše Društvo upokojencev Sevnica

(Vsi dogodki so organizirani v skladu z navodili NIJZ.)

OBVESTILA
Spremljate nas lahko tudi na spletni strani:

https://dusevnica.weebly.com

www.facebook.com

- zbor članstva načrtujemo, ko bo to mogoče

- ročnodelski krožek: 

in skupaj bomo preživljali jesenske dni z raznimi aktivnostmi

-včlanite se v DU Sevnica 

- izlet v Cernik bomo organizirali, 

- članarino 12 evrov lahko poravnate v pisarni Društva vsako 

sredo med 9. in 11. uro ali jo nakažete na račun pri 

Delavski hranilnici SI56 6100 0002 1920 698 s pripisom člana; 

- pevski zbor ima vaje vsak četrtek ob 18. uri 

 obvezno dokončno plačilo do 16. 6. 2021 v pisarni DU Sevnica, 

ko bo to mogoče glede na razmere

-letovanje v Hotelu Delfin Izola je prestavljeno na jesenska 

termina: od 9. 11. do 16. 11. 2021 in od 16. 11. do 23. 11. 2021

prehod meje in potovanje v skladu z določili NIJZ

članarina za Vzajemni posmrtninski sklad je tudi 12 evrov.

vsak ponedeljek ob 10. uri v prostorih DU Sevnica

- pikado: vadba vsak četrtek ob 19. uri (info: 041 706 490)

(nekaj dni kasneje - od srede do srede), 

  - letovanje Dugi otok  od 30. 6. do 7. 7. 2021 
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Oglasi

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.
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 AKTIVNO POLETJE ZA OTROKE V SEVNICI 2021

(Počitniško varstvo)
Športna akademija Gospod Ficko organizira julija in avgusta AKTIVNE POLETNE POČITNICE 2021, katere bodo otrokom starejšim od 3. let
omogočile veliko različnih aktivnosti ter pester nabor dogajanj. Namen je zagotoviti staršem počitniško varstvo, udeležencem pa nepozabna doživetja. 

Kdaj: pon - pet 7.00 - 16.00

1. :Športni program  Tenis, odbojka, tenis na mivki, odbojka na mivki, cross-minton, orientacija, 
    plavanje, rolanje, ski-ke, gimnastika, atletika, judo,....
2. : Animacije igre v vodi - vaterpolo, plesno tekmovanje, vodna aerobika, iskanje skritega zaklada, 
    tekmovanje v plavanju in potapljanju, ples na vodi, »Sevniška nindža«, tik tok party, iskanje talentov)
3. : Jezikovni program osnove angleščine in nemščine
4. : Ustvarjalne delavnice razvijanje otroških ustvarjalnih idej (risanje, lepljenje, izdelava nakita,...) 
5. : Kje Športna dvorana Sevnica, zunanja igrišča, bazen, MC Sevnica,...
6. : Hrana vključena zdrava malica (domači izdelki okoliških kmetij), kosilo pripravljajo otroci sami (delavnice)
7. : Prijave in informacije 040/453-625 ali info@gregor-ficko.si

Aktivno počitniško varstvo bo organizirala Teniška Akademija Gospod Ficko (GFTA).

1. termin: 5. -  9. 7. 2021
2. termin: 12. - 16. 7. 2021
3. termin: 19. - 23. 7. 2021
4. termin: 26. - 30. 7. 2021
5. termin: 2. - 6. 8. 2021
6. termin: 9. - 13. 8. 2021
7.termin: 16. - 20. 8. 2021
8.termin: 23. - 27. 8. 2021T
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Cena: 110 € za 5 dni, oz. 22 €/dan
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.6.2021 na: 

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

GALAGO: vrsta polopic, GRAY: angleški pesnik, BASTET:  egipčanska boginja, TALES: grški filozof
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MALAVIJSKO JEZERO

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
GOLDIE HAWN.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Dušan Korene, N.H.M. 20, 8290 Sevnica
2. nagrada: Hermina Simončič, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica 
3. nagrada: Marija Zagorc, Sp. Mladetiče 9, 8296 Krmelj

VICOTEKA

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

Strmo navzdol

Rekel sem ti, da bo šlo z Janezom strmo navzdol 
in zdaj se je to zgodilo…”
“Kaj se je zgodilo?”
“Padel je s češnje.”

Pri zdravniku      
 
Pride star stric k zdravniku.
Ga zdravnik pogleda, pregleda jetra pa prav: 'O, 
stric, vi ste pa svoje že spil!'
Pa prav stric: 'Ja sej sem res, ampak ga ima sosed 
še 300 litrov za prodat.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kje se nahaja eno od petih postajališč 
 za kolesarje in konjenike?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Ni vam treba ustvarjati ljubezni,
le bodite ljubezen. 

Znali boste počakati, ko je treba, 
in delovati, kakor je prav. 

In lažje bomo živeli z izkušnjo, 
da smo drug drugemu skrivnost!

 Vir: knjiga  Od čustvene inteligence do modrosti srca

Nagrade za mesec JANUAR
1. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzeria Rondo, 
        Planinska cesta, 8290 Sevnica 
2. nagrada: dve škatli okusnih keksov, ki jih podarja Slaščičarna Julija, 
        Trg svobode, 8290 Sevnica 
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
        Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Lučko prižiga, z lučko leti
skozi prelepe poletne noči.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 miška

 Izžrebanec:
 Robert Blatnik, Glavni trg 34, 8290 Sevnica 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Maskota se imenuje Waldi in vabi na sprehod 
 po tematski poti Gozd je kultura. 
Izžrebanec:
 Božidar Debevc, Cesta na grad 34, 8290 Sevnica
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031 618 729

https://gnidica.com
info@gnidica.com

MESARSTVO IN PEKARSTVO
JOŽE GNIDICA s. p.
Lončarjev dol 40

NOVO V SEVNICI

Poleg mlekomata

ZA SUHOMESNATE IZDELKE ,
KLOBASE, OCVIRKE, TLAČENKO ...

MESOMAT

8290 Sevnica

v mesecu juniju

Oglasi

strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,48 €/kom

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

NOVO
storitev

HIAB prevozi

izolacije



www.radioaktual.si

10. 6.|17h-22h

organizator: KŠTM Sevnica | informacije: 031 344 916 | dozivljaj@kstm.si

11. F E S T I V A L

MODRE
FRANKINJE

2021

GRAD SEVNICA

Program bo potekal ob upoštevanju epidemioloških ukrepov. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

 www.modra-frankinja.com
“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“

SEVNICA


