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Intervju

Grajske novice v vsakomesečnem 
intervjuju predstavljajo posameznike 
z najrazličnejših področij družbenega 
delovanja. Na predlog uredniškega odbora 
v tokratni številki objavljamo intervju 
s Francem Pipanom kot najstarejšim 
članom Občinskega sveta Občine Sevnica, 
ki skladno s poslovniškim redom vodi 
prvo sejo vsakega novoizvoljenega sveta 
do potrditve mandata župana. V svojih 
razpravah in predlogih se Sevničan Franc 
Pipan najbolj zavzema za socialne potrebe 
občanov ter zdravo in varno okolje. Poleg 
pravniškega, sociološkega in politološkega 
ter pedagoškega znanja, ki si ga je pridobival 
v sklopu kar treh študijev, ga odlikuje zelo 
obsežno poznavanje literature, zgodovine, 
psihologije in številnih drugih področij.

V Sevnici ste najbolj znani po svoji dolgoletni 
odvetniški karieri, pa vendar vaše strokovno znanje 
sega še veliko širše. Bili ste ravnatelj največje 
sevniške šole, delovali ste tudi v gospodarstvu, 
vse življenje ste aktivno vpeti v družbenopolitično 
dogajanje. Kakšna je bila vaša karierna pot?

Svojo karierno pot sem začel kot učitelj v Boštanju, 
nato sem poučeval v Zabukovju in ravnateljeval na 
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Poleg opravljene 
pedagoške akademije sem zaključil tudi študij 
politologije in sociologije na Fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo. Nato sem se zaradi 
širših poklicnih možnosti odločil še za pravno 
fakulteto in opravil pravosodni izpit. Bil sem tudi 
sodnik.

Nekaj časa sem deloval kot namestnik direktorja 
posavske banke, nato pa delal tudi v tovarni Vipap 
Krško, ki je bila v tistem času kapitalsko najmočnejše 
slovensko podjetje.

V svojem življenju sem med vsemi poklicnimi 
dosežki najbolj ponosen na 30-letno opravljanje 
odvetniškega poslanstva in predvsem na uspehe na 
področju zastopanja pravic oziroma zaščite delavcev. 
V ponos mi je tudi, da sem kot edini odvetnik častni 
član Policijskega sindikata Slovenije, ki sem ga 
zastopal. 

Na družbenopolitičnem področju sem bil med 
drugimi funkcijami predsednik tukajšnje Socialistične 
zveze delovnega ljudstva. Bil sem poslanec 
družbenopolitičnega zbora tridomne skupščine. Bil 
sem tudi predsednik prvega sevniškega odbora za 
šport in predsednik Društva Partizan.
V sevniškem občinskem svetu opravljam svoj četrti 
svetniški mandat, drugega v času sedanjega župana, 
po en mandat pa sem bil član sveta v času obeh 
prejšnjih županov. 

Kako bi ocenili napredek Sevnice skozi čas? Katera 
so po vašem mnenju najbolj urejena področja, 
kaj bi lahko bilo urejeno bolje in kakšno je vaše 
pričakovanje za prihodnost?

Med odlično urejeno v Sevnici štejem zdravstvo 
in izjemen napredek zdravstvenega doma, javno 
komunalno podjetje in sevniško knjižnico. Zelo bi 
pohvalil tudi kakovost osnovnega šolstva. Iz naših 
krajev je veliko posameznikov, nekdanjih učencev, ki 
so v življenju zelo uspeli.

Zaskrbljen pa sem za področje varstva pred hrupom, 
zlasti za območje ob železnici v Sevnici. Sistematično 
bi se morali lotiti in iz lokalne skupnosti sofinancirati 
odstranjevanje salonitnih streh, saj je azbest zelo 
nevaren in rakotvoren. V Sevnici nam manjkata 
kulturni dom in garažna hiša.

Napredek je najbolj viden na področju športa in 
šolstva, aktivnosti in objektov. Zelo veliko je bilo 
narejenega tudi na področju cestne infrastrukture. 
Najmanj pa je napredek viden na področju industrije. 
V času kapitalizma je propadlo več podjetij, nekatera 
so močno skrčila število zaposlenih. Prav tako ni 
vidnega napredka na področju stanovanjske gradnje. 
Glede objektov za varstvo starejših se rešitve 
odpirajo.

Za prihodnost pričakujem naklonjenost socialnim 
potrebam občanov ter ohranitev javnih storitev, kot 
so javno zdravstvo in varstvo starejših, javno šolstvo, 
gospodarske javne službe in javni potniški promet.
Rad bi še izpostavil, da zelo spoštujem župana, ki je 
strpen, zna prisluhniti, ne ustvarja konfliktov in ima 
pogled, usmerjen v prihodnost. 

Kako bi primerjali svojo mladost z mladostjo 
današnje mladine?

Na svojo mladost imam lepe spomine, bila je 
zanimiva. Ni bilo strahu, ni bilo hudega pomanjkanja, 
saj tudi nismo imeli ne vem kakšnih želja. Živeli smo 
dobro.

Današnji svet je zelo drugačen, predvsem z vidika 
manj zagotovljene prihodnosti. Končana fakulteta še 
ni zagotovilo za službo. Časi so bili z vidika družbene 
mobilnosti v preteklosti bolj prijazni. To pomeni, 
da si lahko ne glede na okolje, iz katerega si izhajal, 
dosegel neki poklicni položaj. 

Mladim bi svetoval, naj motivacijo iščejo denimo v 
ukvarjanju s športom, kar je izjemnega pomena. Tudi 
v umetnosti. Priložnosti so v inovacijah. Predvsem pa 
je pomembna delavnost. Zelo majhen delež uspeha 
je posledica talenta, vse drugo sta delo in disciplina. 
Seveda pa tudi moralne vrednote in norme. 

Ni vse v tistem delu inteligentnosti, ki je merljiva z 
inteligenčnim kvocientom. Izredno pomembna je 
tudi emocionalna oziroma čustvena inteligenca. 

Spreminjajo se tudi načini komunikacije, razprave 
pa se pod vplivom globalizacije in hitrega razvoja 
čedalje bolj odvijajo na spletu. Ni več treba biti v 
fizičnem stiku, da z enim klikom vplivaš na milijone 
ljudi. Katere so priložnosti in katere nevarnosti tega 
dejstva?

Nove tehnologije digitalne dobe so lahko v nekaterih 
pogledih zelo dobre, če informacije temeljijo na 
resničnih podlagah. Če pa te temeljijo na lažnih 
novicah, lahko ljudi zavedejo v nerazsodna dejanja.
Sodobne tokove v svetu zelo dobro poznam in jih 
spremljam. Sam sem zelo kritičen do liberalnega 
kapitalizma in globalizacije. Liberalni kapitalizem 
razslojuje. Globalizacija ima škodljive učinke, tudi 
epidemija je posledica globalizacije, vpliva na 
uničevanje narave, drevesnih sort in tako naprej. 

Katere pridobljene življenjske izkušnje bi izpostavili?

Najbolj zagotovo zavedanje o pomenu vedenjskih 
vzorcev, ki se v družini prenašajo z generacije na 
generacijo, kar sem spoznal iz svojih odvetniških 
izkušenj in tudi na podlagi poznavanja psihologije. 
Vedenjske vzorce je zelo težko preseči.

Eno izmed življenjskih spoznanj je tudi to, da ljudje 
na vodilnih mestih nimajo radi tožarjenja zaposlenih 
o medsebojnih konfliktih. Radi pa imajo prikazovanje 
tako imenovanih Potemkinovih vasi – gre za 
prispodobo o olepšanem prikazovanju realnosti, 
kakor je naredil ruski vojskovodja Potemkin, ki je s 
postavitvijo kulis pred vasi želel olepšati realno stanje 
za priložnost, ko si jih je ogledala carica Katarina 
Velika. 

Izpostavil bi tudi prispodobo iti v Kanoso, kar pomeni 
zavestno priznati podrejenost, ponižati se. Tudi to 
mora kdaj pa kdaj narediti vsak človek na poti skozi 
življenje.

Na splošno mislim, da je vrednostni sistem vrednot 
zdaj veliko slabši kot v preteklosti. Zakaj? Ker so bili 
v preteklosti bolj verni. Sam sem ateist, a verjamem, 
da vera z večnimi moralnimi normami uči dobro.

Vsako življenjsko obdobje ima svoje čare, 
priložnosti, izzive. Kako ohranjate kondicijo in kaj 
vas veseli?

Duševno svežino ohranjam z branjem, na leto 
zagotovo preberem 50 knjig. Nemogoče bi bilo 
oceniti, koliko knjig sem v svojem življenju že prebral. 
Med njimi vse ruske, srbske, francoske in seveda 
slovenske klasike. Od vseh pisateljev pa mi je najbolj 
pri srcu Prežihov Voranc. Imel je tudi zelo vplivno 
politično kariero.

Prepričan sem, da bi ljudje morali več brati in se 
zanimati za dnevne dogodke. Le tako na volitvah 
ne bodo zmagovali ljudje, ki za to nimajo moralnih 
referenc. Stanje duha je izjemno pomembno. 
Menim, da je v naši občini razgledanost ljudi dovolj 
močna.

Za telesno kondicijo pa skrbim z vsakodnevno 
telovadbo in hojo. Lahko vam povem, da sem pri 
svojih 60 letih deset kilometrov pretekel v manj kot 
40 minutah. Telesne napore zdaj prilagajam letom, 
saj jih bom letos dopolnil 80. 

Pogovarjala se je Tanja Urek.

Franc Pipan, član Občinskega sveta Občine Sevnica

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Annemarie Culetto,
Eva Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj,
Tanja Urek, Petra Biderman, Robert Guček.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici:  Ljubo Motore
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide februarja 2021, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 1. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice KolofonVsakdo si želi živeti v družbi, v kateri je veliko 
svobode, enakosti, spoštovanja. V družbi, ki si 
nenehno želi kaj novega. Prav pa je, da se ob 
tem zavedamo, da kot skupnost nikoli ne bomo 
prišli do ideala. Še vedno obstajajo vprašanja, ki 
terjajo odgovore, nova iskanja, nove poti. 

Da se kot družba razvijamo, se moramo nenehno 
učiti in prenašati znanje v naslednjo generacijo. 
In to je kultura. Je način življenja posameznikov 
družbe ter skupek dosežkov in vrednot človeške 
družbe.

Epidemija je prinesla nekoliko spremenjen in 
novi pogled na to, kaj kot družba in posameznik 
potrebujemo. Zdaj opažamo, da zaprte stavbe, 
osamljeni hodniki in dvorišča, zidovi brez vsebin, 

ne služijo svojemu namenu in poslanstvu. 
Življenje, kot da se je na določenih poljih ustavilo, 
izgubilo smisel. Vendar, kot je hrana pomembna 
za naš obstoj, je tudi kultura za našo dušo. 
Z razvojem kulture se narod izoblikuje, živi in 
razvija. Zato tudi v tem času ne smemo pozabiti 
na to. V roke lahko vzamemo kakšno knjigo, 
zapojemo zase ali svoje najbližje, preberemo 
kakšno pesmico, ustvarimo novo pesem, se 
začnemo učiti novega jezika. Kultura je lahko 
kompas, kako premostiti določene ovire. 

Naj nam bodo besede Josepha Forta Newtona, ki 
je rekel, da človek zgradi preveč zidov in postavi 
premalo mostov, popotnica za naše razmišljanje 
in delo v prihodnje.

Mojca Pernovšek

Krajevna skupnost Boštanj

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani.

Ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, in hkrati tudi 
prazniku Krajevne skupnosti Boštanj, vam iskreno čestitamo in vam 
želimo, da bi s spoštovanjem zrli na slovenski jezik in našo kulturno 
dediščino ter skrbeli za strpne sosedske odnose, ki naj se izkazujejo v 
posluhu za vse, ki so potrebni pomoči.

Zaradi epidemiološke situacije praznik letos obeležujemo drugače, na 
svojih domovih. Del tradicije pa se ohranja. Svet Krajevne skupnosti 
Boštanj je skladno z ustaljenimi postopki izvedel razpis za dobitnike 
priznanj za leto 2021. Prejeta in potrjena sta bila dva predloga:

Priznanje se na predlog Krajevne organizacije Rdečega križa Boštanj 
nameni gospodu Rafaelu Blasu z Jablanice, in sicer za vsestransko 
nesebično delovanje v kraju.

Na predlog Vaške skupnosti Okič in Društva vinogradnikov Sevnica-
Boštanj priznanje prejme tudi gospod Jože Bizjak z Vrha pri Boštanju, in 
sicer za vsestransko sodelovanje s krajani in Krajevno skupnostjo Boštanj.

Prejemnikoma iskreno čestitamo. 
Vsem krajankam in krajanom pa želim, da se na kulturni dan spomnite na 
našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki je zapisal:

»Bog žívi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice;

ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;

naj sinóv
zarod nov

iz vas bo strah sovražnikov!«

Jože Udovč, 
predsednik Sveta KS Boštanj, s člani Sveta

Spoštovane občanke, spoštovani občani.

8. februarja praznujemo Presernov dan, 
osrednji slovenski kulturni praznik in hkrati tudi državni praznik. 

Kultura je s svojo edinstveno lepoto in širokim obzorjem izjemno 
pomembna sopotnica življenja, ki združuje najlepše vrednote. 

Kljub drugačnosti in zahtevnosti časa je prav, da ji namenimo posebno pozornost 
in praznik obeležimo na drugačen način.

Spletna obelezitev 

slovenskega kulturnega praznika bo premierno predvajana na praznični dan, 

8. februarja 2021, ob 18. uri na Facebook strani Občine Sevnica.

Posnetek bo za ogled dostopen trajno.

Predstavljeni bodo prejemniki 
Prešernovih plaket in priznanj ZKD Sevnica, 

nagovorila pa vas bosta predsednik ZKD Sevnica Jože Novak  
in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. 

Program bodo dopolnile izbrane melodije v izvedbi 
sestric Udovč in baritonista Jureta Klenovška.

Prijazno vabljeni k ogledu.

ˇ

ˇ
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Občinske strani

 
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na 
20. redni seji, ki je potekala 23. decembra 2020, 
soglasno sprejeli Odlok o proračunu za leto 2021 
v vrednosti nekoliko več kot 20 milijonov evrov. 
Predvidene proračunske kvote zagotavljajo 
zadostno višino za financiranje vseh aktivnosti, 
ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega 
dela in uresničevanja programov vseh posrednih in 
neposrednih proračunskih uporabnikov. Proračun 
zagotavlja stabilnost poslovanja in je hkrati razvojno 
ambiciozen, višina naložb znaša 6,6 milijona evrov.

Pri oblikovanju proračuna je Občina Sevnica izhajala 
iz več izhodiščnih točk, oprtih na zakonodajni 
in proračunski okvir Republike Slovenije, ob 
upoštevanju zvišanja povprečnine. Pomemben 
investicijski vir bodo tudi sredstva Evropske unije, kar 
prinaša razvojni pospešek projektom na področju 
gospodarske javne infrastrukture in gradnje 
poslovnih con.

Vsebinski poudarki proračuna se – poleg izvajanja 
vseh obveznih nalog – v največjem deležu namenjajo 
urejanju vzgojno-izobraževalnih objektov in 
infrastrukturnim ureditvam. Trije načrtovani projekti, 
vezani na črpanje kohezijskih sredstev, bodo prinesli 
pomembne izboljšave na področju preskrbe z vodo 
ter cestne in komunalne infrastrukture. Glede 
na pretekla leta je načrtovanih več sredstev za 
vzdrževanje cest in preostale infrastrukture.

Na enaki ravni ostajajo spodbude gospodarskemu, 
kmetijskemu in turističnemu razvoju. Sredstva 
so zagotovljena za delovanje vseh 11 krajevnih 
skupnosti ter v enaki meri kot lani tudi za vsa področja 
društvenih dejavnosti. Znatna sredstva se namenjajo 
za prostorsko načrtovanje, odkupe in urejanje javnih 
objektov in tudi za odkupe zemljišč, kar je temelj 
oziroma pogoj za nadaljnje umeščanje projektov in 
prostorsko načrtovanje.

Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, 
ki zagotavlja ustrezne možnosti za medsebojno 
skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v 
prostoru. Prilagajanje krovnega prostorskega akta 
potrebam posameznikov in gospodarstva je zato ena 
ključnih nalog na tem področju. Člani občinskega 
sveta so na decembrski seji opravili prvo obravnavo 
tretje spremembe predloga Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sevnica (SD OPN 3), obravnavali pa 
tudi stališča do pripomb in predlogov, prejetih v času 
javne razgrnitve krovnega prostorskega dokumenta.

20. redna seja 
občinskega sveta

Občina Sevnica je v januarju s podpisom dveh 
izvajalskih pogodb pričela izvajati dva projekta, 
ki se navezujeta na nadaljevanje razvoja Lisce. 
Vključujeta ureditve obeh nadstropij Tončkovega 
doma, s čimer bo nastanitveni del doma v celoti 
obnovljen. 

Centri interpretacije zavarovanih 
območij
Posavju bo projekt prinesel pomembno pridobitev 
– gre za ureditev namestitvenih zmogljivosti v 
Tončkovem domu na Lisci. Preurejenih bo 10 sob z 21 
ležišči in sanitarijami. Z ureditvijo sob v Tončkovem 
domu se bo povečala dostopnost izobraževalnih, 
rekreativnih in turističnih vsebin za vse prebivalce in 
obiskovalce območja LAS Posavje. Višina pogodbe 
znaša 182.345,54 evrov. Investicijo bo izvedel na 
javnem razpisu izbrani izvajalec, podjetje GPS GRAD. 
Pogodbeni rok za zaključek del je 30. junij 2021.

Z ribami do zdravja
V sklopu projekta bosta izvedeni adaptacija in 
rekonstrukcija mansarde Tončkovega doma na Lisci. 
Gre za pet sob z 21 ležišči in sanitarijami, v mansardi 
bosta tudi razstavni prostor in prostor za druženje. 

Pomembna koraka 
do celovite obnove 
Tončkovega doma

Pogodbo v vrednosti 151.453,77 evrov je Občina 
Sevnica podpisala z na javnem razpisu izbranim 
izvajalcem, podjetjem GPS GRAD. Pogodbeni rok za 
zaključek del je 30. junij 2021. 

Podpisu obeh pogodb je sledila uvedba v delo. 
Izvedba del ne bo vplivala na obratovanje 
Tončkovega doma, ki poteka v sklopu aktualnih 
epidemioloških omejitev.

Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 
prostorskega načrta so poleg razvojnih projektov 
občine in pobud občanov tudi nove strokovne 
podlage, posegi v območja urejanja državnih 
prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih 
smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z 
dejansko rabo zemljišč in katastrom. Obravnavano 
je celotno območje občine, spremembe pa se 
nanašajo na tekstualni in tudi grafični del občinskega 
prostorskega načrta.

Člani sveta so podali strinjanje s predlogom odloka 
in stališči do pripomb in predlogov. Usklajeni 
predlog gre v vnovično potrditev nosilcem mnenj 
urejanja prostora. Po pridobitvi teh drugih mnenj 
se pripravi usklajeni predlog, ki ga vnovič obravnava 
in nato sprejme občinski svet. Sprejem SD OPN 3 je 
načrtovan v tem letu.

Člani sveta so na seji sprejeli poslovni načrt Javnega 
podjetja Komunala Sevnica za leto 2021, ki ga je 
predstavil direktor podjetja Mitja Udovč. Načrti 
se usmerjajo v korektno in do občanov prijazno 
izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med 
katerimi so preskrba s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, pogrebna služba s 24-urno 
dežurno službo, urejanje javnih površin, ravnanje z 
odpadki, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, 
javna razsvetljava, z novim letom pa je pod okriljem 
Komunale Sevnica tudi Plinovod Sevnica. Delež 
storitev Komunala Sevnica opravlja na trgu, s čimer 
se vlaga v investicije za zviševanje konkurenčnosti in 
razvoja podjetja. Člani sveta so v razpravi pohvalili 
delo sevniške komunale in podali nekaj predlogov za 
v prihodnje.

Med drugimi točkami dnevnega reda so člani sveta 
sprejeli Odredbo o ureditvi parkiranja na javnih 
parkiriščih za avtodome v občini Sevnica.

Sprejeli so tudi predlog soglasja k imenovanju Nataše 
Šerbec za direktorico Regionalne razvojne agencije 
Posavje in predlagano skupno listo kandidatov za 
člane Razvojnega sveta regije Posavje.

 
Novost v sevniški občini so prevozi s taksijem, 
ki jih opravlja Turizem, prevozi, avtošola Prah 
Sevnica. Dovoljenje za opravljanje te storitve na 
območju občine Sevnica je bilo izdano z odločbo 
Občine Sevnica na podlagi predložene zahtevane 
dokumentacije, vključno z licenco. 

Kontaktna številka taksiprevozov je 041 402 600, 
delovni čas pa je na podlagi izdane odločbe od 
ponedeljka do petka, od 7. do 20. ure, ter ob sobotah 
od 7. do 16. ure oziroma po predhodnem naročilu. 
Omogočen je prevoz do 8 oseb. Za informacije so 
dosegljivi tudi na elektronskem naslovu avto.prah@
siol.net. 

Taksi v občini Sevnica

www.obcina-sevnica.si

Pogodbi sta podpisala župan Srečko Ocvirk 
in direktor podjetja GPS GRAD d.o.o. Štefan Sopko.
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V sodelovanju z Občino Sevnica je delo koordinatorja 
projekta Sopotniki z začetkom tega leta prevzel 
Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. Vodji 
enote Marjetki Smolič je župan Srečko Ocvirk predal 
ključe novega štiripogonskega vozila Dacia Duster ter 
prostovoljcem in koordinatorki Sopotnikov v Sevnici 
Ireni Colner zaželel srečno vožnjo in uspešno delo. 
Za vse informacije so Sopotniki dosegljivi na že znani 
telefonski številki 031 338 187, in sicer od ponedeljka 
do petka, od 7. do 15. ure. Za prevoz se je treba 
naročiti.

Aprila bodo minila štiri leta, odkar se v občini 
Sevnica izvaja projekt Sopotniki – brezplačni 
prevozi za starejše. Program je zasnoval Zavod za 
medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, z namenom 
pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno 
družbeno življenje, v občini Sevnica pa njegovo 
izvajanje financira Občina Sevnica. Ključni cilj 
projekta je ranljivi populaciji, starejši od 65 let, 
omogočiti boljšo kakovost življenja z možnostjo 
dostopa do različnih, življenjsko pomembnih storitev, 
kot so obisk zdravstvenih storitev, nakup osnovnih 
življenjskih potrebščin in druge dejavnosti.

Sopotniki z novim vozilom

 
V različne društvene aktivnosti se občani sevniške 
občine vključujejo zelo številčno. Prav društva imajo 
v našem okolju močno povezovalno vlogo, velik 
vpliv v najrazličnejših sredinah in izžarevajo močno 
družbeno odgovornost. Leto 2020 pa je bilo za 
delovanje društev zelo zahtevno, saj epidemija zaradi 
covida-19 močno vpliva tudi na omejitve delovanja 
društev. Še posebno je v vsem tem času treba 
izpostaviti in pohvaliti velik trud, ki ga ves čas vlagajo 
v drugačne načine ohranjanja povezanosti. Številne 
aktivnosti so kljub težavnemu obdobju bile izvedene, 
kolikor je bilo to mogoče.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije zaradi covida-19 določa, da 
lahko občine v letu 2020 nevladnim organizacijam 
v celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah 
predvidene dotacije, tudi če organizacijam ni uspelo 
uresničiti vseh pogodbenih aktivnosti, projektov, 
prireditev. Aktivnosti, za katere so društva v občini 
Sevnica v letu 2020 prejele izplačilo, bodo morale biti 
izvedene najpozneje do 31. decembra 2021. 

Rok za oddajo končnih poročil o realizaciji 
programov in projektov se prav tako podaljša, in 
sicer do 31. decembra 2021. Morajo pa društva s 
področij kulture, športa ter zdravstvenega varstva 
in sociale do 31. januarja 2021 oddati vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedenih oziroma neizvedenih 
pogodbenih aktivnostih.

Upamo, da se bo epidemiološka slika v letu 2021 
izboljšala in bodo društva postavljene programe 
lahko izvajala v čim večji meri. Ko se bodo razmere 
izboljšale, bo prav močna društvena povezanost 
imela izjemno pomembno vlogo pri vnovični 
oživitvi družbenega življenja. Občina Sevnica bo tem 
prizadevanjem še naprej namenjala stalno sistemsko 
podporo na enaki ravni kot do zdaj.

V pripravi so vsi razpisi za leto 2021, ki bodo za področja 
športa, kulture ter zdravstvenega varstva in sociale 
objavljeni predvidoma konec februarja. Društva so 
že bila pozvana, naj pri pripravi novega programa ne 
bo podvajanj z lanskim razpisom. Razpisa za področji 
mladinskih dejavnosti in turizma bosta prav tako 
objavljena konec februarja. Informacije glede razpisa 
s področja kmetijstva povzemamo v nadaljevanju, 
razpis s področja gospodarstva pa bo objavljen maja.

Informacije glede izvedbe 
javnih razpisov

 
Občina Sevnica je 29. januarja objavila javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za 
letos. 

Sredstva v vrednosti 77.000 evrov so zagotovljena 
za naslednje vsebine: posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov, pomoč za zaokrožitev (komasacije) 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov, naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji, sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelava in trženje, podpora delovanju društev 
s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in 
razvoja podeželja ter za pokrivanje operativnih 
stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih 
krajev. 

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 
vključno 5. marca 2021 na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Besedilo javnega 
razpisa je skupaj z razpisno dokumentacijo v celoti 
dostopno na www.obcina-sevnica.si, dodatne 
informacije so na voljo na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti. 

Objavljen je razpis 
za spodbude kmetijstvu

 
Tudi januarja se je z namenom obvladovanja 
problematike širjenja bolezni zaradi covida-19 
sestajal razširjeni štab Civilne zaščite občine Sevnica, 
ki ga sestavljajo predstavniki Civilne zaščite, Občine 
Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze 
Sevnica, Policijske postaje Sevnica, Območnega 
združenja Rdečega križa Sevnica in KŠTM Sevnica.
Kot ena osrednjih tem je bilo obravnavano izvajanje 
cepljenja proti covidu-19, kar je Zdravstveni dom 
Sevnica skladno z državnim načrtom cepljenja začel 
27. decembra lani v domovih upokojencev. Sledilo je 
cepljenje zdravstvenega osebja. Cepljenje za splošno 
populacijo poteka skladno s prioritetnim vrstnim 
redom, ki ga oblikuje posamezni osebni zdravnik na 
podlagi prijave oziroma podane namere pacientov. 
Zdravstvena stroka pričakuje pozitiven odziv splošne 
javnosti k pripravljenosti na cepljenje, predvsem pa 
tudi spremljanje in sprejemanje strokovnih mnenj.

Doseženega zadostnega deleža precepljenosti širše 
zaščite zaradi začetka cepljenja še ni pričakovati. Zato 
je dosledno upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov – 
med njimi nošnja mask, socialna distanca in higiena 
rok in drugi – ves časi nujni del vsakodnevnega 
življenja.

Štab Civilne zaščite poziva občanke in občane 
občine Sevnica k upoštevanju zaščitnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja bolezni zaradi covida-19 in k 
izboljšanju ravni sprejemljivosti cepljenja, kar stroka 
opredeljuje kot edini način za dolgoročno rešitev 
situacije.

SKUPAJ ZAJEZIMO ŠIRJENJE OKUŽB S COVIDOM-19
Dosledno upoštevajmo vse predpisane zaščitne ukrepe.

UPORABA ZAŠČITNE
MASKE

REDNO UMIVANJE IN
RAZKUŽEVANJE ROK

HIGIENA KAŠLJAUPOŠTEVANJE VARNOSTNE 
RAZDALJE

V TRGOVINO HODI 
LE EN ČLAN

GOSPODINJSTVA

SKRB ZA REDNO
ZRAČENJE

PROSTOROV

Poziv k upoštevanju 
zaščitnih ukrepov 
in izboljšanju ravni 
sprejemljivosti cepljenja
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Mesec dobrodelnosti je tradicionalni projekt 
Študentskega kluba Sevnica. Vsak konec leta mladi 
združijo moči in namenijo veliko pozornost izvajanju 
dobrodelnih aktivnosti za socialno ogrožene družine, 
kot so:

– Dobrodelna osnovna šola: na začetku novembra 
je Študentski klub Sevnica osnovne šole povabil 
k pomoči pri tej akciji, otroci pa so prinesli nekaj 
trajnostne hrane v šolo. V vseh šolah se je vsako 
leto izkazalo, da so pripravljene pomagati pri tej 
aktivnosti, za kar se jim aktivisti Študentskega kluba 
Sevnica iskreno zahvaljujejo. 
– Dobrodelna stojnica: prvo soboto decembra se 
aktivisti kluba zberejo na tržnici v Sevnici z namenom 
zbiranja dobrodelnih prispevkov, s katerimi kupijo 
trajnostno hrano. Na stojnici ponujajo sladke 
dobrote, čaj in kuhano vino.
– Dobrodelni turnir igranja pokra: na začetku 
decembra mladi organizirajo turnir igranja pokra na 
platzu, zmagovalec pa prejme letno vinjeto za osebni 
avto. Za udeležbo na tem turnirju morajo igralci 
kupiti za najmanj 10 EUR trajnostne hrane.

Že tretje leto zapored pri tem projektu sodeluje tudi 
Rotaract klub Sevnica, s katerim sodelujejo tudi na 
drugih dobrodelnih projektih med letom.

Leto 2020 je bilo velik izziv za izvedbo tovrstnega 
projekta. Študentski klub Sevnica je zaradi razmer v 
decembru namenil večino sredstev kluba za mesec 
dobrodelnosti.
Člani obeh klubov so združili moči in pripravili dve 
aktivnosti v sklopu meseca dobrodelnosti:
– Zbiranje hrane v domu mladih: odločili so se 
pomagati Rdečemu križu Sevnica. Na družbenih 
omrežjih so mladi ljudi pozvali k dobrodelnosti in 
jih povabili, naj prinesejo trajnostno hrano v dom 
mladih, da jo bodo predali Rdečemu križu Sevnica. 
Kdor je kupil hrano v vrednosti 35,00 EUR, je šel v 
žrebanje za letno vinjeto 2021 za osebni avtomobil. 
Žrebanje je bilo 3. januarja v živo na FB-strani 
Študentskega kluba Sevnica.

– Pomoč domovom za starejše: mladi so v 
sodelovanju z društvom KNOF in ponaročilu.si izdelali 
svetleče table z napisom in jih postavili pred domove 
za starejše v Sevnici, na Impoljci in pred Trubarjevim 
domom v Loki pri Zidanem Mostu. Obdarili so jih s 
sladkimi dobrotami in sadjem.
Študentski klub Sevnica in Rotaract klub Sevnica vam 
želita srečno in predvsem zdravo leto 2021.

Sanja Slemenšek

Mesec dobrodelnosti

 
KŠTM Sevnica je v 
letu 2020 pristopil k 
pridobivanju certifikata 
družbeno odgovoren 
delodajalec, saj si zaradi 
družbene odgovornosti 
obetamo številne koristi 
na različnih področjih, kot 
so izboljšanje odnosov 
zavoda z različnimi 
deležniki, izboljševanje 
o b v l a d o v a n j a 
tveganj organizacije, 
razumevanje pričakovanj 
družbe in s tem 
povezanih priložnosti, 

možnosti pridobivanj finančnih sredstev, izboljšanje 
zanesljivosti poslovanja, izboljšanje statusa, 
oblikovanje novih strateških pristopov ter zavezništev 
z deležniki, večjo prepoznavnost, večji ugled zavoda 
in večje zaupanje javnosti.
Zavedamo se, da se, če ne bomo pokazali, kaj 
počnemo, tudi drugi ne morejo zgledovati po nas 
in s tem delamo korake nazaj tudi mi. Naš razvoj 
lahko krepimo z izmenjavo znanja, povezovanjem, 
deljenjem izkušenj in nenehnim učenjem. Le če 
bomo kot posamezniki odgovorno ravnali tudi v 
prihodnje in k tovrstnemu ravnanju spodbujali tudi 
druge, bomo pripomogli h krepitvi razvoja celotne 
družbe.
Ponosni smo, da nam je uspelo pridobiti pristopni 
certifikat družbeno odgovorni delodajalec, in sicer 
s področja usklajevanja zasebnega, družinskega in 
poklicnega življenja.
V prihodnje se bomo trudili, da bi čim prej izpolnili 
vse potrebne pogoje za pridobitev naprednega 
certifikata prav tako s področja Usklajevanja 
zasebnega, družinskega in poklicnega življenja.

 Marjeta Lamovšek, KŠTM Sevnica 

Pristopni certifikat
R.Š. 015/2020

Družbeno
odgovoren
delodajalec

Certifikat Družbeno 
odgovoren delodajalec 
za KŠTM Sevnica 

 
Od 1. decembra lani do 6. januarja letos smo 
vas sodelavci KŠTM Sevnica v sklopu Čudežnega 
decembra izzivali na decembrski lov na srečo, 
poimenovali pa smo ga Ho-ho-LOV! Opravljenih 10 
izzivov, od katerih ste jih sedem opravili po občini 
Sevnica in tri doma, vas je pripeljalo do pravega 
prazničnega vzdušja, ki smo ga lani decembra še 
toliko bolj iskali, in do žrebanja za super nagrade, 
ki jih poklanjata Konjeniški klub Vranje – Sevnica in 
KŠTM Sevnica. 

Nagrajence smo prek prenosa v živo na FB KŠTM 
Sevnica izžrebali 13. januarja. 

Prejemnikom še enkrat čestitamo, vse pa vabimo, da 
sprejmete naslednji izziv lova na srečo, ki ga za vas 
pripravljamo že v spomladanskem času.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Ho-ho-LOV! 
– decembrski lov na srečo 

Nedavni božično-novoletni prazniki so tokrat 
potekali drugače, kot smo bili vajeni. Razmere so nas 
prikrajšale za marsikatero prijetno doživetje, številnih 
tradicionalnih dogodkov ni bilo mogoče izvesti, 
druženja so bila omejena na ožji družinski krog. 

Pa vendar se je 26. decembra, na lepo in mrzlo 
sobotno popoldne, v Zabukovje za kratek čas vrnila 
čarobnost veselega decembra. S konjsko vprego se je 
na stari odprti kočiji, obloženi s koši in košarami daril, 
skozi kraj zapeljal čisto pravi Božiček. Ob vožnji je, 
seveda pazljivo in s spoštovanjem ukrepov, na daleč 
prijazno pozdravljal otroke in jih razveselil s praznično 
pozornostjo. Pogled na zvedave, razposajene in 
presenečene otroške obrazke je bil nepozaben. 
Idejni vodja te prijazne decembrske geste je bil Aktiv 
kmečkih žena Zabukovje skupaj z donatorji. 

Vir: Aktiv kmečkih žena Zabukovje

Božiček v Zabukovju

 
Dne 1. januarja letos je začel veljati delno 
spremenjeni Zakon o vojnih veteranih in pomeni 
ponovno znižanje starosti za uveljavitev veteranskih 
pravic na dopolnjenih 50 let. S tem datumom se za 
vse, ki ste dopolnili 50 let starosti, sprošča možnost 
za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. 
Postopek za uveljavitev pravice se izvede na Upravni 
enoti Sevnica oz. na enoti, ki pokriva območje vašega 
stalnega bivališča. Seveda je treba imeti že urejen 
status vojnega veterana. 

Pomembno je tudi, da predhodno ne prekinete 
sedanjega zavarovanja, ampak počakate na izdano 
odločbo, na kateri bo naveden tudi datum začetka 
sklenitve novega zavarovanja.

Vir: OZVVS Sevnica 

Obvestilo veteranom 
OZVVS Sevnica 



7februar 2021

Po občini

Pijmo modro.
 
Z decembrom se je uradno zaključil projekt 
Modra frankinja, žametno vino regije Posavje, ki 
je bil sofinanciran s sredstvi CLLD iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Poleg 
vodilnega partnerja KŠTM Sevnica so pri projektu od 
maja 2018 sodelovali še Kmečka zadruga Sevnica, 
z. o. o., Center za podjetništvo in turizem Krško ter 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. 

Rezultati projekta so izvedene številne delavnice 
za vinogradnike, vinarje in gostinske ponudnike, 
izvedeni gastronomsko-promocijski dogodki, 
udeležbe na vinskih sejmih in dogodkih, organizacija 
in izvedba kulinarično-turističnih dogodkov, nabor 
receptov in jedi z modro frankinjo ali k modri 
frankinji, nabor izdelkov kot spominkov ali daril iz 
modre frankinje ter izvedeni ocenjevanja in festivali 
modre frankinje. Kot rezultata projekta, pomembna 
in uporabna za regionalni razvoj modre frankinje, sta 
strateška dokumenta, in sicer Model povezovanja 
pridelovalcev modre frankinje in Načrt trženja 
ter prodajne načrt modre frankinje. Vse izvedene 
aktivnosti so lahko v pomoč pridelovalcem modre 
frankinje in gostinsko-turističnim ponudnikom, saj 
smo trdno prepričani o potencialu, ki ga ima modra 
frankinja za regijo Posavje. Dokazana slovenska 
avtohtonost modre frankinje, njena čedalje večja 
kakovost in prepoznavnost ter njena relativna 
zdravilnost – seveda v zmernih količinah – so trdni in 
močni temelji, da v bližnji prihodnosti postane ena 
izmed osnovnih gibal razvoja gostinstva in turizma v 
regiji Posavje. 

Menimo, da bo modra frankinja pomembno 
prispevala svoj del k razvoju prepoznavnosti 
regije, zlasti če se bomo znali in se nam bo uspelo 
povezovati. 

Pijmo modro.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica 

Projekt CLLD Modra 
frankinja, žametno vino 
regije Posavje 

»Tiskana knjiga ni zgolj predmet, ki 
bi ga lahko definirali 

z njegovimi fizičnimi lastnostmi, 
ampak je komunikacijsko sredstvo, 
ki je s svojim specifičnim načinom 
hranjenja in posredovanja vsebin 

pomembno sooblikovalo 
našo civilizacijo na način,

 ki se mu ne bi bilo razumno 
odpovedati kar čez noč.« 

(Miha Kovač)

Spoštovani obiskovalci posavske potujoče knjižnice.
Objavljamo razpored obiskov za februar in vas lepo 
vabimo k obisku potujoče knjižnice.

Naj vas spomnimo:

•  da je članstvo na potujoči knjižnici brezplačno, 

•  da vam posavska potujoča knjižnica dostavlja 
gradivo v bližino vašega doma za najmanj mesec 
dni,

•  da boste lahko naročili tudi gradivo, ki ga na 
potujoči knjižnici ni in ga prevzeli ob naslednjem 
obisku. 

Lepo vabljeni in dobrodošli tudi novi člani.

Vir: Knjižnica Sevnica

Posavska 
potujoča knjižnica
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V Turistični zvezi občine Sevnica smo v sodelovanju z 
občinskimi osnovnimi šolami izvajali projekt, ki smo 
ga poimenovali Mislimo globalno, kuhajmo lokalno. 

Kot uvertura v leto 2021, ko je Slovenija prevzela naziv 
evropska gastronomska regija, smo že lani učenke in 
učence izzvali h kreiranju novih receptov, s katerimi 
bi na krožnike postavili več lokalnih sestavin. Recepte 
smo mesečno objavljali v Grajskih novicah, konec 
preteklega leta pa vse zbrane izdali v knjižici Mislimo 
globalno, kuhajmo lokalno. Ta nas bo spominjala na 
leto, ko smo se še toliko bolj začeli zavedati pomena 
lokalno pridelane hrane in preskrbe. 

Če si tudi vi želite zbirko receptov, nam pišite na 
culettoanne@gmail.com ali alenka.kozorog@gmail.
com in z veseljem vam jo bomo podarili. Naj bo 
navdih za kulinarično ustvarjanje v domači kuhinji.

Annemarie Culetto, predsednica TZOS

Mislimo globalno, 
kuhajmo lokalno – 
recepti, zbrani v knjižici

 
Ob pregledu koledarja za leto 2021 in načrtovanju 
aktivnosti Turističnega društva Loka pri Zidanem 
Mostu ne moremo mimo datuma, ki letos razmeroma 
zgodaj označuje pustni čas. Vsako leto znova smo se 
veselili pustnih norčij in rajanj, ki smo jih organizirali 
za vas, dragi otroci. Pri tem smo si privoščili tudi 
odrasli in z vami zaplesali, da bi vsi skupaj pregnali 
zimo. 

Ker nam je ta letos že pokazala zobe, je pomembno, 
da spet stopimo skupaj in prikličemo pomlad. Čeprav 
pustovanja letos ne bo, vas spomnimo in vabimo, 
da kljub temu nadenete razposajeni pustni kostum 
in zaplešete kar doma. Svojo fotografijo pa delite z 
nami na FB Turističnega društva Loka pri Zidanem 
Mostu v komentarju pod objavo, ki jo bomo pripravili 
na pustni torek. Pa ne pozabite na slasten krof. Naj 
bodo za pustna mastna usta.

TD Loka pri Zidanem Mostu

Foto: arhiv TD Loka

Za pusta mastna usta

Čeprav leto 2020 do nas ni bilo prav nič prizanesljivo, 
nam je kljub temu ponudilo vzpostavitev nekaterih 
praks, ki so se pokazale kot dobre in jih zato želimo 
nadaljevati tudi v tem letu. 

Ena izmed teh je obogatena ponudba na Kmečki 
tržnici pred NLB v Sevnici, v prazničnem decembru 
pa smo jo ustvarili skupaj z lokalnimi ponudniki. Ker 
so jo obiskovalci in ponudniki dobro sprejeli, smo 
se odločili, da bomo to nadaljevali tudi letos. Za ta 
namen smo na občini pridobili dovoljenje za zaprtje 
polovice parkirišča, na katerem stojijo dodatne 
stojnice. Vsako prvo in tretjo soboto v mesecu bodo 
na njih razstavljali in prodajali lokalni ponudniki, vi pa 
boste z nakupom izdelkom obogatili svoje jedilnike 
ter hkrati podprli domače, lokalno. Tako kot število 
stojnic za zagotavljanje potrebne medsebojne 
varnostne razdalje ostaja omejeno in zato zavzema 
več prostora, pozivamo tudi vse, ki boste tržnico 
obiskali, da ob obisku spoštujete ukrepe in s tem 
zavarujete zdravje sebe in drugih. Prijazno dobrodošli.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 

Foto: Urška Colner, KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica tudi letos 
z obogateno ponudbo

Premium je korak naprej k uresničitvi enega izmed 
ciljev strategije razvoja turizma za obdobje 2019–
2024 po oblikovanju bolj povezane in celostne 
turistične ponudbe, ki bo zadovoljila tudi zahtevnejše 
goste. Vse ponudnike, ki se ob branju teh vrstic čutite 
nagovorjene, vabimo, da sledite dogajanju in se 
odzovete vabilu na delavnice, ki bo pripravljeno v 
prihodnjih mesecih. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Inšpektorji Gault & Millaua, gastronomskega 
vodnika, so kljub razmeram ob koronakrizi opravili 
obiske restavracij in pripravili izdajo vodnika Gault 
& Millau Slovenija za leto 2021. Pri njegovi pripravi 
so sodelovali s Slovensko turistično organizacijo, v 
njem pa so predstavljene najboljše restavracije, POP-
zbirališča, vinske kleti, pivovarne in slovenski živilski 
izdelki. Dne 18. januarja pa so prek videa razglasili 
tudi najboljše za leto 2021. 

Med nagrajenci so bili tudi Posavci. Med najboljših 
šest restavracij se je uvrstila Ošterija Debeluh iz 
Brežic, naziv najboljši sommelier za leto 2021 pa je 
prišel v Šentjanž, Gregu Repovžu iz Gostilne Repovž. 
To je za posavsko gastronomijo veliko priznanje in 
dokaz, da se ta zaradi vztrajnih, zvestih in delavnih 
ljudi spreminja v pravo kulinarično destinacijo. 
Čestitke.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 

Grega Repovž, najboljši 
sommelier za leto 2021 

V drugi polovici februarja bomo nadaljevali aktivnosti 
na področju razvoja in nadgradnje kolektivne 
blagovne znamke Sevnica Premium, v sklopu katere 
so v letih 2019 in 2020 že bili ocenjeni rokodelski 
izdelki, živilski pridelki in izdelki ter hrana in pijača, 
postrežena na gostinski način, podeljen je bil tudi 
naziv hiša gastronomije Sevnica Premium. Tem naj 
bi se v letu 2021 pridružili še vodena doživetja in 
gastronomske prireditve. Za namen tega se bosta v 
drugi polovici februarja na spletnih delavnicah zbrali 
delovni skupini. 

Člani delovnih skupin bodo pod strokovnim vodstvom 
oblikovali smernice za razvoj in ocenjevanje teh 
dveh pomembnih segmentov turistične ponudbe 
Sevnice, kar bo v nadaljevanju predstavljeno vsem 
ponudnikom vodenih doživetij in prirediteljem 
gastronomskih prireditev v občini Sevnica. Tovrstna 
nadgradnja kolektivne blagovne znamke Sevnica 

Sevnica Premium, naprej

Grega Repovž, najboljši sommelier leta 2021
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Prvi mesec leta nas je razveselil s snegom, ki je na 
veselje mnogih kar vztrajal. Lisca je zaživela, kot 
bi pogledali kakšno staro fotografijo, in ni bilo 
mogoče preslišati navdušenega smeha in vriska 
otrok, ki so uživali v zimskih radostih. Čedalje več 
je tudi pohodnikov in sprehajalcev, ki iščejo poti 
za sprostitev in umik od vsakdanjega v naravi. Na 
Facebooku je zaslediti fotografije, ki jih objavljajo 
naši občani, na njih pa so številni še neodkriti kotički 
naše občine, ki vabijo k obisku. Zdi se, da je občina 
kar naenkrat postala večja, kot smo si predstavljali. 
Upamo, da ste v tem času tudi sami že spoznali, da se 
da znotraj meja odkriti in doživeti še veliko več, kot 
smo si mislili še pred letom dni. Dovolite, da z vami 
delimo le nekaj namigov.

Kam pa kam, 
veseli izletnik?

Pohod k slapu Jasenk, ki je na občinskih mejah 
Sevnica–Krško. 
Dostop iz Sevnice je po cesti Radna–Telče–Drušče.
Pešpot bo zahtevala še nekje 20 minut po razgibanem 
terenu. Nagrajeni pa bomo s pogledom na približno 
6 metrov visok slap sredi neokrnjene narave.
Pohod po tematski poti Azaleja v Boštanju je 
krožna pot, ki združuje naravne značilnosti tega 
območja. Pot začnete pri osnovni šoli, kjer stoji tabla 
z zemljevidom poti. Čeprav je osrednja posebnost 
rastišče rumenega sleča ali azaleje, boste na poti tudi 
v tem času spoznali in videli marsikaj novega. 
Pohod iz Loke pri Zidanem Mostu na Čelovnik, k 
cerkvi sv. Duha, ki s svojo rdečkasto fasado vidno 
izstopa sredi gozdov nad Loko in nam obljublja 
čudovit razgled na dolino Save.

Ajdovski gradec, zgodnjekrščanska naselbina, katere 
ostaline nas nagovarjajo še zdaj, je mistični prostor, 
ki nas navda z mirom in tišino. Priporočamo, da si za 
drugačno doživetje na dozivljaj@kstm.si ali 051 680 
287 naročite Ajdovsko košarico, v kateri vas čakata 
lokalno obarvana malica in pismo boginje Lune. 
Pomemben del izletov je za marsikoga tudi 
kulinarika. In da v letu, ko Slovenija nosi naziv 
evropska gastronomska regija, ne bi ostali praznih 
rok, si pravo kulinarično doživetje iz gostilne lahko 
ustvarite kar doma. V Gostilni Repovž so pripravili 
posebne pakete, ki vas bodo le z malo truda spet 
posedli za bogato obloženo mizo. Pobrskajte po 
njihovi spletni strani.

Če pa občino še vseeno raje raziskujete z domačega 
naslanjača, vas vabimo, da spremljate naslednjo 
epizodo Korak za korakom, ki bo tokrat pustno 
obarvana. Vabljeni tudi k spremljanju virtualnega 
vodenega ogleda Sevnice prvo soboto v mesecu, 
ko bo zaradi praznovanja slovenskega kulturnega 
praznika v tem mesecu, v ospredju poezija. 
Kamorkoli že vas bodo vodile poti in boste iskali 
kanček izletniškega veselja, ne pozabite na svojo 
varnost in zdravje. Poleg spoštovanja ukrepov 
predvsem tudi za varnost v hribih in naravi, kamor se 
odpravite primerno opremljeni, telesno pripravljeni 
in toplo oblečeni. Naj bo do izletov v širni svet vaš 
duh veselega izletnika zadovoljen znotraj meja 
občine. Srečno.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Bojan Dremelj in arhiv KŠTM Sevnica

S Knapovsko košarico na TK Pav
Premogovništvo je močno zaznamovalo Šentjanž 
in Krmelj. V najboljših časih med letoma 1941 in 
1962 je premogovnik zaposloval kar 700 delavcev. 
Rudarstvo ni močno vplivalo le na načina življenja 
tukajšnjih prebivalcev, temveč je preoblikovalo tudi 
podobo kulturne krajine, ki je še vedno dokaz, da so 
v teh krajih ne dolgo nazaj živeli knapi.

Ob ponovno že nekaj mesecev trajajočih ukrepih, ki 
nas spodbujajo k raziskovanju domačih krajev, z vami 
delimo še enega od izletov, ki ga tako rekoč najdemo 
skoraj na pragu. Ste pripravljeni? Najmanj 24 ur 
pred predvidenim obiskom tematske poti TK Pav 
med Šentjanžem in Krmeljem pokličete v Doživljaj, 
TA Posavje na 051 680 287 in naročite Knapovsko 
košarico. To na dan pohoda prevzamete v Gostilni 
Repovž v Šentjanžu. Od Repovža se lahko peš ali z 
avtom podate po glavni cesti proti Krmelju, na desni 
strani ceste pa boste ob prvih vidnih stanovanjskih 
hišah že zagledali prvo veliko informacijsko tablo. 
Preberite jo in krenite naprej do prve hiše na levi. 
Tam boste na gospodarskem poslopju, ki ji pripada, 
že videli prvo usmerjevalno tablico, s katere se vam 
bo nasmehnil Knapec. Ta bo vaš zvesti spremljevalec 
na poti. Tablica nas usmeri do gozdnega roba, kjer 
stoji gozdno okno. Že slutite, koliko svežega zraka 
boste spustili v svoja pljuča? Naredite ta velik korak 
in stopite v gozd.

Po označenih stezicah vas bo pot peljala mimo 
Douglasove jelke in vse do Črne mlake. Tako se 
imenuje jezerce sredi pragozda, ki je nastalo na 
območju dnevnega kopa, zdaj pa je ob njem lepo 
urejen prostor za počitek in malico, ki že diši iz 
Knapovske košarice. Nadaljevali boste naprej do 
vzpenjače, s katero so nekoč tovorili premog. Pot 
vas bo nato vodila do reke Hinje in se zaključila z 
informacijsko tablo v Krmelju. Od tam se lahko na 
izhodiščno točko vrnete ob glavni cesti Krmelj–
Šentjanž ali se še enkrat sprehodite skozi gozd. 
Premik se izplača.
Za tematsko pot skrbi Turistično društvo Šentjanž, 
več informacij pa lahko dobite tudi v našem TIC. 
Zgodovina rudnika Šentjanž - Krmelj - Šentjanž - 
Puš'lc Dolenjske (sentjanz.si)

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Namig za premiK
Epidemija koronavirusa je močno prizadela področje 
turizma in strokovnjaki napovedujejo, da bo 
okrevanje trajalo še vrsto let. Kljub temu smo si na 
KŠTM Sevnica zadali, da bomo v prihodnost gledali 
z optimizmom in poskušali v dani situaciji narediti in 
ponuditi kar največ. V načrtu za leto 2021 smo tako 
pripravili aktivnosti, ki se bodo, ko bo mogoče, spet 
odvijale, kot smo bili vajeni, v nasprotnem primeru 
pa na spletu. Zadali smo si, da bomo tudi v letu 
2021 na Facebooku KŠTM Sevnica in Visit Sevnica 
delili namige za aktivno in kakovostno preživljanje 
prostega časa v občini in Posavju, da bomo pozornost 
namenjali predstavitvi in promociji lokalne turistične 
ponudbe gostincev, vinarjev, lokalnih pridelovalcev in 
predelovalcev, rokodelcev, ponudnikov namestitev, 
lokalnih turističnih ponudnikov in društev – na 
občinski, regijski in nacionalni ravni. Prve sobote v 
mesecu bomo organizirali brezplačna vodenja po 
Sevnici, ki bodo namenjena spoznavanju mesta 
na drugačen, še neodkrit način. V prvi polovici leta 
načrtujemo izvedbo strokovne konference o modri 
frankinji, ocenjevanje modrih frankinj in 11. festival 
modre frankinje, načrtujemo tudi Sevniško kuh'no na 
trgu in martinovanje v jesenskem delu leta.

Veseli bomo, če se boste odločili za obisk katere 
izmed naših tematskih poti – Gozd je kultura in 
Jurkove učne poti na Lisci –, ki ju je še veliko lepše 
doživeti pod vodstvom usposobljenih lokalnih 
turističnih vodnikov. Na obeh poteh se obetata tudi 
po dva dneva odprtih vrat. Ne bomo pozabili na 
kolesarje in ne na redno ponudbo na kmečki tržnici. 
Prilagajali se bomo trenutnim razmeram in poskušali 
iz dane situacije potegniti največ, kar bo mogoče.
 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Turizem v letu 2021

Foto: Bojan Dremelj
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Preteklo leto kulturi ni bilo najbolj naklonjeno, 
kljub temu so člani društva Svoboda Krmelj pridno 
ustvarjali vse leto, za zaključek leta pa pripravili tri 
razstave, od katerih je bila ena na ogled skozi okna in 
v virtualni obliki, drugi dve pa samo v virtualni obliki.

Fotosekcija; 
virtualna fotografska razstava 
Nevenke Flajs, LAIBAC X

Društvu Svoboda Krmelj smo v preteklem letu 
predstavili, v virtualni obliki na Facebooku Društva 
Svoboda Krmelj, tik pred prazniki v sklopu Foto 
sekcije, tudi fotografsko razstavo Nevenke Flajs z 
naslovom LAIBACH X. Flajsova je tudi predsednica 
društva Svoboda Krmelj. Skupina Laibach je lani prav 
tako kot Društvo Svoboda Krmelj praznovala 40 let od 
vpisa v poslovni register, deluje pa že precej dlje časa. 
Razstava, ki je zaradi aktualnih razmer izjemoma v 
virtualni obliki, je že bila na ogled lani. Prvič v Rogaški 
Slatini, v tamkajšnji galeriji Ana, skupaj z razstavo 
fotografij pokojnega fotografa Frenka Adlerja, prav 
tako skupine Laibach iz leta 1992. Za postavitev 
razstave je poskrbel ljudski ustvarjalec Nani Poljanec 
iz Rogaške Slatine. Naslednja razstava je bila v RKC 
Hrastnik, odprl pa jo je idejni vodja skupine Laibach 
Jani Novak. O fotografijah in razstavi je spregovoril 
tudi fotograf Janez Pelko, ki ima bogate izkušnje s 
fotografiranja koncertov. Razstavljene fotografije 
so nastale na prvi javni vaji albuma ALSO SPRACH 
ZARATHUSTRA v trboveljskem delavskem domu. 

FB: Društvo Svoboda Krmelj 

Foto sekcija, Nevenka Flajs, Laibach

Društvo Svoboda Krmelj

Razstava ročnih del 
sekcije Sončnice

Za sekcijo Ročna dela, ki jo vodi Metoda Bec, je 
bilo preteklo leto posebno zaradi različnih stvari. 
Praznovala je prvo leto delovanja v Društvu Svoboda 
Krmelj, večino dela pa so članice sekcij, namesto na 
skupnih delavnicah, morale zaradi aktualnih razmer 
opraviti kar doma. Kljub temu so se odločile, da 
svoja dela predstavijo na malo drugačni razstavi. Na 
ogled je bila skozi okna nekdanje knjižnice Krmelj 
poleg Kulturnega doma Krmelj. Nekdanja knjižnica 
počasi pridobiva novo funkcijo, ki si jo vsi že dolgo 
želimo, postaja namreč galerija. Razstava pa je zaradi 
aktualnih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja 
okužb na ogled tudi v virtualni obliki.
Članice sekcije se za izvedbo razstave zahvaljujemo 
KS Krmelj in vsem, ki so sodelovali pri postavitvi. 

FB: Ročna dela Sončnice, Društvo Svoboda Krmelj 

Likovna kolonija Krmelj 2020, 
likovna sekcija 

Lanska likovna kolonija Krmelj 2020, v organizaciji 
likovne sekcije, ki jo vodi Ana Hočevar, je skladno z 
aktualnimi ukrepi. 6. junija 2020 potekala kar doma. 
Svoja dela so s temo prosto in Krmelj včeraj in danes 
v izolaciji ustvarjali v varnih zavetjih svojih domov. 
Ker jim situacija ni bila naklonjena niti oktobra, ko je 
navadno odprtje, je bila razstava v virtualni obliki.
Sodelovali so: Judita Rajnar, Tanja Košar, Stanka 
Bantan, Branka Vizler, Antonija Petrič, Sonja Grešak, 
Pavla Černigoj, Marija Oven, Nina Gole, Katarina Ban, 
Gusta Mirt, Barbara Pergovnik, Ana Hočevar, Mojca 
Musar, Erik Smrkolj in David Smrkolj ter Nevenka 
Flajs. 

FB: Likovna kolonija Krmelj

Priprava videopredstavitev: Foto- in videosekcija DS Krmelj, 
Društvo Svoboda Krmelj, Nevenka Flajs

041 810 563

Ročna dela sončnice

 
Dne 8. februarja bomo praznovali slovenski kulturni 
praznik, bo pa Prešernov dan minil brez javnih 
nastopov, kot to velja tudi za vse preostale dogodke 
in prireditve. To pa nikakor ne pomeni, da bo ta dan 
zgolj prosti ponedeljek ali podaljšani konec tedna – 
težo in pravo vrednost lahko prazniku damo tudi brez 
obiska gledališča, kulturne prireditve, opere … 

Spomnimo se Franceta Prešerna, poeta izjemnega 
uma, ki je pred skoraj 200 leti ustvarjal pesmi, ki so 
še zdaj zgovorne in aktualne. Hkrati pa je kulturni 
praznik dan, ko se poklonimo vsem umetnikom in 
naši – slovenski kulturi. Kultura bogati naš duhovni 
svet, je hram veselja ali pa nam nudi zatočišče, v 
katerega se lahko zatečemo pred vsakdanjimi skrbmi. 
Kulturni praznik je priložnost, da se vprašamo, ali 
dovolj cenimo slovensko kulturo, običaje, navade. Vse 
to, kar nas dela posebne in drugačne od preostalih 
narodov. To, kar nas dela Slovence. 
Tokratne praznične ure posvetite prav temu: 
razmisleku o naših umetnikih, o številnih vejah 
kulture in slovenskem jeziku. O tem na poseben način 
razmišljamo tudi 21. februarja, ob mednarodnem 
prazniku maternega jezika. Jezik je izjemno bogastvo, 
o katerem je Ivo Svetina zapisal: »Kajti jezik je čudežen 
organizem, ki zna poimenovati celo nepoimenljivo, 
nepredstavljivo. Vsakič znova iznajde nove in nove 
besede, ki širijo njegove meje, naše meje.« 
V želji, da bi znali ceniti našo kulturo, in se zavedali 
pomena slovenskega jezika vam želim doživet 
kulturni praznik. Naj bodo vaše misli svobodne in 
brezmejne.

Ljubiteljica kulture 

Prešernov dan v Loki, februar 2020

Ob slovenskem 
kulturnem prazniku

 
Slikarstvo nima samo enega smisla, ampak v vsej 
tuzmedi časa najde način, da izrazi potrebno 
normalizacijo. Jean-Luca Nancy
Kremplji, ki jih je v telo sveta lani zasadil virus 
covid-19, ne popuščajo. Ni nam jih uspelo porezati. 
Kriv je za omrtvičenje svobode živetja in druženja. 
Zaprl nas je v osamo in smrtonosno okužil ves planet. 
Upiramo se mu lahko močno z orožjem umetnosti, 
ustvarjenem s sodobnimi orodji. 

Zbirka Ogled in 
Okno Radogost, 
slikar Jože Spacal

Tako je okrnjena 10. obletnica Stoparjeve stalne 
zbirke Ogled in Okna Radogost na našem gradu, ki 
sta zaživela v sredo, 9. februarja 2011, ob počastitvi 
slovenskega kulturnega praznika.
V teh desetih letih se je zvrstilo 113 razstav; najprej 
samo v Oknu Radogost, nato pa so se razširile tudi v 
Staro galerijo in nekaj v Moškonovo galerijo. Nekaj 
desetin od njih je bilo eminentnih zaradi izbire 
gostov, slikarjev in kiparjev iz domačih logov in tujine 
(Peru, Brazilija, Gambija, Francija, Kanada, Avstrija, 
Italija, Hrvaška). Razstave so bile oplemenitene z 
glasbenimi in literarnimi recitali izvajalcev iz ožje in 
širše domovine ter tujine. Na koncu pa je bilo na 
vrsti sproščeno druženje z umetniki in številnimi 
obiskovalci razstav.
V letošnji konfuzni čas vstopamo z memorialno 
razstavo v Oknu Radogost v sredo, 3. februarja, s 
slikarjem Jožetom Spacalom, ki je umrl oktobra lani. 
Z Rudijem sta se spoznala že leta 1957 in ves čas 
prijateljevala.
Jože Spacal je bil velik mojster mozaika in edinstven 
slikar ter grafik. Dvaindvajset let je programiral in 
ustvarjal scene na RTV Slovenija. Svojemu rojstnemu 
kraju Kostanjevici na Krasu je zapustil bogato 
zapuščino svojih del. Njegovo delo je prisotno tudi 
pri nas. Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
je za avlo upravne zgradbe Jutranjke izdelal klasičen 
mozaik (6 m2) Veselje v otroških očeh. 
Umetnosti ne moremo izvajati po zakonih. Umetnost 
sobiva z naravo. Rade Šerbeđija

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Foto: Likovna kolonija, avtorica risbe Judita Rajnar
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RRA Posavje je za projekt e-gradovi Posavja 
uspešno pridobil sredstva v sklopu Javnega razpisa 
za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah zaradi epidemije ob covidu-19, 
ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo in je s podjetjem Arctur Računalniški 
inženiring iz Nove Gorice podpisal pogodbo za 
digitalno inoviranje kulturne dediščine v operaciji 
e-gradovi Posavja. 
Vsi vključeni gradovi, med drugimi tudi grad Sevnica, 
bodo z digitalnimi vsebinami vključeni v skupen 
promocijski, doživljajski in interpretacijski prostor 
e-gradov Posavja. Na temo e-gradov Posavja se bo v 
nadaljevanju projekta razvilo turistično doživetje, ki 
bo ustrezalo kriterijem 5-zvezdičnega doživetja.
V sklopu projekta bodo tri enote obdelali s 
tehnologijo 3D, štiri pa s tehnologijo 360-stopinjskih 
posnetkov. Dve enoti bosta nadgrajeni s shematskimi 
3D-rekonstrukcijami na 360-stopinjskih fotografijah.

e-gradovi Posavja 
in grad Sevnica

Decembra lani sta zavod QRA in KŠTM Sevnica spet 
združila moči. 
»Jerca Šantej pogumno razkriva svojo pot, svoje 
kroženje, ki jo zaznamuje in ki jo pelje skozi nenehno 
ustvarjanje. Črno-bele hipne risbe, hipni krogi 
oziroma vehementne poteze, ki jih bolj kot zavest 
usmerja nezavedno, prikazujejo miselni proces, ki 
se nikoli ne začne na novo, ampak ves čas kroži in 
se pojavlja v različnih oblikah, smereh in odtenkih,« 
je zapisala Alenka Černelič Krošelj. To pa je bilo 
tudi poglavitno vodilo pri okrasitvi atrija na gradu 
Sevnica, ko se je za eno uro spremenil v razstavno 
sprejemnico v čast zadnji grofici Mathilde Arco 
Zinnenberg. Razstavljene slike so nastale v kratkem 
obdobju, in sicer decembra kot risbe na papirju, 
umetnica je uporabljala tehniko croci (hitra risba), 
vsebinsko pa se je nanašala na kroženje. Na ta način 
smo se poslovili od »koronskega« leta 2020 in vrata 
na široko odprli letu 2021 v upanju, da bo boljše …

Kot poseben razstavni eksponat pa je bila čarobnica 
grofica Mathilde Arco Zinnenberg, oblečena v 
čudovito novoletno obleko. Ko se bo začela pomlad, 
upamo, da si boste njeno spomladansko obleko 
lahko ogledali v živo. Tako je poleg mične gospodične 
ali grajske čarobnice nastala izvirna novoletna 
postavitev, razstava, ki je času primerna, videna 
samo na spletu. Njena premiera je bila na ogled 31. 
decembra lani ob 17. uri. Ogled je še vedno mogoč 
na povezavi
https://www.facebook.com/zkstm.sevnica/
videos/730633704226757.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Slikarska gibanica
v atriju gradu Sevnica

Ni lepšega kot opazovati otroke pri delu, ko so zbrani 
in ustvarjajo, kar jih veseli, in ko pri tem pozabijo 
na čas, morda popiti vodo. A je vsak starš ponosen, 
če njegov otrok dobi nagrado za uspešno delo. 
In takih staršev je kar nekaj, posebno če so otroci 
člani Kulturno-umetniškega društva Budna vas. 

Pretekli december je bil za učence Male akademije 
še posebno vreden spomina. V sodelovanju s 
Kulturnim društvom Primož Trubar iz Loke so svoja 
dela predstavili v dvorani kulturnega doma v Loki. 
Otroci od šestega leta so svoja ustvarjalna in učna 
dela, slike iz kolonij na prostem ter individualnih vaj 
pod vodstvom mentorice Elene Sigmund, v šolskem 
letu 2019/20, predstavili pod naslovom Otroci rišejo 
2020. In nekateri med njimi so svoja dela predstavili 
prvič. Tisti malo večji, ki že več let obiskujejo program 
Male akademije, pa so na razstavi pokazali svoja 
dela, s katerimi so zmagali ali dosegli najvišja mesta 
na tekmovanjih v Sloveniji in Rusiji. Razstava je bila 
na ogled ves december in vse do konca novoletnih 
praznikov. Kadarkoli pa si lahko ogledate razstavljena 
dela v kratkem videu, ki je objavljen na Facebooku 
Male akademije in Kulturno-umetniškega društva 
Budna vas.
Ob počastitvi rojstnega dne Franceta Prešerna se 
je na začetku decembra začel tudi novi projekt Na 
polički, premierno pa so svoja dela pokazali prav 
otroci člani KUD Budna vas, v prostorih JSKD OI 
Sevnica. 
Naj še enkrat ponovimo vrhunske rezultate: Marcel 
Kajtna 1. mesto na natečaju v Rusiji, Emilija Sigmund 
2. mesto na natečaju v Rusiji, Klara Sonc 2. mesto na 
tekmovanju v Sloveniji in Julija Kermc 1. in 2. mesto 
z dveh tekmovanj v Sloveniji. Sara Zupan je prejela 
priznanje za sodelovanje na natečaju v Rusiji. Matevž 
Orešnik pa je s svojimi ilustracijami obogatil Knjižico 
koncertov in plesnih predstav za Glasbeno šolo 
Laško-Radeče. Za nagrado so ob koncu leta 2020 
otroci dobili unikatno majico s sliko, ki so jo narisali 
sami.
Kmalu bo prišel tudi dan, ko se bomo člani zbrali na 
občnem zboru in pogledali delovanje po sekcijah za 
preteklo leto ter potrdili načrte za letos. Zaradi vseh 
ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 bo občni 
zbor letos prvič potekal na spletu.
Želimo si, da bi nam leto 2021 spet omogočilo 
druženja, da bomo lahko spet izvedli likovne 
delavnice, kolonije, predavanja in seveda razstave 
del, na katerih si želimo čim več obiskovalcev.

 Tadeja Dobriha, predsednica KUD Budna vas

Otroci rišejo

Leto 2020 smo pustili za seboj, v letu 2021 pa 
pričakujemo in si želimo premik naprej. Naučili smo se 
sprejemati in upoštevati drugačnost, presegati meje 
in ovire na drugačen način. Našli smo pot do vas, do 
tistih, ki nam v teh časih sledite na spletnih portalih 
ali kako drugače. Ko bodo spet mogoča druženja, 
bomo za vas z veseljem ponovno odprli grajska vrata 
in vas poleg standardnih ogledov gradu z veseljem 
popeljali na Večerni obisk pri grofici Mathilde, ki smo 
ga premierno izvedli enkrat oktobra 2020. Tudi letos 
nameravamo organizirati kulturni program, primeren 
za različne priložnosti, imeli bomo veličastne grajske 
poroke v parku in poročni dvorani, izpeljali Sevniško 
grajsko poletje, vsako prvo sredo v mesecu pa bomo 
v sodelovanju z Rudijem Stoparjem organizirali 
Radogost in razstave v Mosconovi galeriji. Če ne bo 
mogoče izpeljati abonmaja ali kina v kulturni dvorani, 
bomo poskušali organizirati gledališke predstave v 
grajskem parku, prav tako letni kino. 

Prepričani smo, da bo kmalu posijalo sonce. 
Ostanimo pozitivni.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Program kulture 
v letu 2021

Cilji operacije so: izboljšanje kakovosti turistične 
ponudbe destinacije in nadgrajevanje turistične 
ponudbe; prezentacija in interpretacija gradov 
Posavja s poudarkom na gradovih Rajhenburg, 
Brežice, Mokrice, Sevnica, Svibno, Kunšperk in 
samostanu Kostanjevica na Krki: preoblikovanje 
sedanjih in razvoj novih turističnih produktov; 
okrepitev kompetenc zaposlenih na področju 
turizma in gostinstva; motivirati in usmerjati 
obiskovalce k obisku posameznih gradov ali sklopov 
gradov, v smislu krepitve zadovoljstva turistov za 
izboljšanje konkurenčnosti turizma destinacije Čatež 
in Posavje; ustvariti povezano digitalno in fizično 
rešitev, ki celovito prikazuje, interpretira in usmerja 
obiskovalce na dediščinsko turistično ponudbo na 
destinaciji, digitalno inoviranje slovenske kulturne 
dediščine; pripomoči k nakupu spremljevalne 
turistične ponudbe na destinaciji. V sklopu operacije 
bo nosilec projekta RRA Posavje izvedel naslednje 
aktivnosti: dve regijski konferenci, od katerih je bila 
ena že izvedena v sodelovanju s CPT Krško v sklopu 
dogodka Okusi Posavja, izobraževanja za zaposlene 
pri turističnih ponudnikih v vodilnih destinacijah, 
digitalno inoviranje kulturne dediščine, 5-zvezdično 
doživetje, interpretacijska soba.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

»Kultura je stičišče 
ljudi in življenja samega. 

Je to, kako upravljamo z življenjem, 
ljubeznijo, smrtjo, 

rojstvom, razočaranji ... 
vse to se izraža v kulturi.« 

 Wendell Pierce

Foto: Jože Hvala
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

torek, 2.  2., 
ob 15:30 Tečaj prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave: 07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 3.  2., 
ob 18.00 Šola podjetništva (Mentalni trening - pomembnost za uspeh) Spletni dogodek KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

sreda, 3.  2., 
ob 18.00 Zbirka ogled in Okno Radogost, slikar Jože Spacal Spletni dogodek Rudi Stopar, KŠTM Sevnica

sobota, 6.  2., 
ob 10.00 Virtualno vodenje po Sevnici s pridihom kulture Spletni dogodek KŠTM Sevnica

nedelja, 7.  2., 
ob 18.00 Virtualni ogled razstave Toneta Zgonca na gradu Sevnica Spletni dogodek KŠTM Sevnica

ponedeljek, 8.  2., 
ob 17.00 Tehnike samoobrambe Spletni dogodek KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

torek, 9.  2. 
ob 15:30 Izpit iz prve pomoči Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave: 07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 10.  2., 
ob 18.00 Intervju s Sanjo Slemenšek Spletni dogodek KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

sobota, 13.  2., 
ob 10.00 Korak za korakom: na pustno soboto Spletni dogodek KŠTM Sevnica

ponedeljek, 15.  2., 
ob 17.00 Tehnike samoobrambe Spletni dogodek KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

sreda, 17.  2., 
ob 18.00 Šola podjetništva (Komunikacija - orodje za doseganje ciljev) Spletni dogodek KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

ponedeljek, 22.  2., 
ob 17.00 Tehnike samoobrambe Spletni dogodek KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

sreda, 24.  2., 
ob 18.00 Kako poceni in trajnostno do svoje hiše? Spletni dogodek KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

četrtek, 4. 3. Športnik leta 2020 Sevnica Športna zveza Sevnica, 
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica
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V sredo, 13. januarja, smo imeli učenci od šestega do 
devetega razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž športni 
dan. Zvezke, učbenike in računalnike smo pustili 
v kotu, mi pa smo odšli na više ležeči hrib v okolici 
Šentjanža. Tam smo se sankali, kepali, smučali, delali 
snežake, igluje in podobno. Tako smo vsaj za trenutek 
pozabili na nastalo situacijo, se sprostili in uživali. 
Malo smo se razgibali in se naužili snežne idile, ki 
ni več tako pogosta. Všeč mi je bilo, ker nismo imeli 
pouka in smo se namesto tega lahko zabavali.

Kaja Zore, 7. r

Spet je pobelilo našo lepo deželo. Tako so nam učitelji 
sončno sredo rezervirali za zimski športni dan. Kmalu 
po kosilu se je naša družinica odpravila na malo daljši 
sprehod. Sprehodili smo se do više ležečega hriba, 
na katerem je na tleh ležala zavidljiva količina snega. 
Tam smo se ustavili, naredili angelčka ali tri, nato še 
snežaka, ki je bolj spominjal na kup listja in trave. V 
nadaljevanju naše poti smo ugotavljali, da so gozdne 
poti ponoči ali takrat, ko tam ni ljudi, precej bolj 
živahne kot ljubljanske ulice v koronačasu (vsaj po 
deveti uri zvečer). Videli smo sledi srn, zajcev, veveric 
in lisic. Brez skrbi, šap rjavih vsejedov pa vendarle ni 
bilo na spregled, čeprav pravijo, da naj bi bilo takih 
tod okoli kar pet. Ko smo se vrnili domov, se je na 
zemljo že spuščal mrak. Ta čarobni zimski dan pa 
smo, kot se spodobi, sklenili z dobrim dišečim čajem, 
polnim vitamina C.

Taja Ajnihar, 9. r

Zimski športni dan

 
Ker čas korone ni naklonjen druženju, smo se v KŠTM 
Sevnica odločili prenoviti oz. obnoviti Mladinski 
center Sevnica. Poleg izoliranih stropov, nove 
osvetlitve in novih tal smo prostor tudi prebelili in 
nabavili nekaj nove opreme. 

Prepričani smo, da bosta vrnitev v ustaljene tirnice in 
ponovno druženje v prostorih tako še bolj prijetna. 
Ker pa je objekt namenjen vsem nam, je prav, da 
na tem mestu opozorim na to, da ravnajmo z njim 
in v njem kot dobri 
gospodarji, kar pomeni 
skrbno in odgovorno. 
Kmalu na snidenje.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Prenova 
Mladinskega centra 
Sevnica

  
Vsekakor se je leto 2021 začelo oziroma bolje rečeno 
nadaljevalo iz prejšnjega leta s spletnimi dogodki. 
Pri Mladih v Sevnici se zavedamo, da je druženje 
v živo velikega pomena za mladostnike in seveda 
tudi preostale generacije in bomo, kot smo tudi 
v letu 2020, poskušali telesno bližino vsaj delno 
nadomestiti z izvedbo dogodkov na spletu. 
Da pa bodo dogodki v živo, takoj ko bo to mogoče še 
boljši, za vas pripravljamo tudi prenovo mladinskega 
centra. Ne samo fizično, ampak tudi z rdečo nitjo 
dogodkov, ki bodo v prihodnje tudi bolj umetniški in 
izrazni. V mladinski center želimo torej vnesti svežino 
javnega nastopanja, stand up izražanja, dramskega 
uprizarjanja, politične retorike, pevskega, grafičnega 
in plesnega izražanja. 
Nadaljevali bomo Podjetniške večere, ki so na novo 
rodili Šolo podjetništva, Akademijo prostovoljnega 
dela za mlade, dogodke o zdravem načinu življenja in 
seveda dnevno klubsko dogajanje. 
Če bodo razmere dopuščale, vas bomo razveseljevali 
z večjimi dogodki, ki jih že poznate, na primer 
Kitarijado, Grajskimi bučkami, dodali pa bomo tudi 
delavnice ter tekmovanje iz stand upa in dogodek ob 
koncu šolskega leta Urbani športi.
Družili se bomo z vami na točkah, na katerih se 
družite vi, in z vami »počvekali« ter se hkrati lotili 
malo resnejših projektov za ureditev sistema prakse, 
zaposlovanja mladih in priseljencev. 

Vsekakor nam ne bo dolgčas in zagotavljamo vam, 
da z načrtovanimi vsebinami tudi vam ne bo dolgčas 
v Sevnici, če boste le pripravljeni sodelovati in kdaj 
poizkusili kaj novega in drugačnega. 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Poudarki projektov 
za leto 2021

 
Ustvarjanja ni nikoli dovolj, navadno pravijo dekleta 
in si s tem polnijo svoje baterije, hkrati pa nastane kaj 
lepega, uporabnega, unikatnega. 
Tudi mi smo rekli, da ustvarjanja ni nikoli dovolj, in 
se vprašali, zakaj bi december pobral vse zasluge 
za okraševanje, izrezovanje, prepogibanje, pisanje, 
risanje, barvanje, lepljenje ...

Spletna ustvarjalnica s Sašo Gornik

Spletne ustvarjalnice

Mnogi izmed vas mogoče v decembru niti niste 
imeli časa, da bi se sprostili v ustvarjalnem toku, zato 
smo mladi v Sevnici tudi januarja gostili magistro 
umetnosti Sašo Gornik, pripravila pa je prav posebne 
spletne ustvarjalnice. 
Naše vodilo je »zeleno je« oziroma, zakaj ne bi 
uporabili materiala, ki je že bil uporabljen ali ga lahko 
vsaj z lahkim srcem uporabljamo, saj gre na koncu v 
reciklažo. 
V prvi januarski ustvarjalnici nam je Saša Gornik 
pokazala, kako se izdela predalnik iz kartona ali 
tršega papirja, velik pa je lahko toliko, kot si zamislite. 
Saša se je odločila, da si bo pripravila tolikšnega, da 
bo lahko vanj shranjevala svoj nakit. Saj vemo, da 
bi kakšna drobnarija velikokrat potrebovala svoje 
škatlice in predalnike, pa kar ne vemo, kako si to 
narediti. No, zdaj veste.
Vas zanima, kaj je nastalo v drugi spletni ustvarjalnici 
30. januarja? Oglejte si FB Mladi v Sevnici in uživajte 
v ustvarjanju.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica
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Vrata prazničnemu decembrskemu času smo 
v osnovni šoli in vrtcu Krmelj običajno odprli s 
tradicionalnim Knapčevim pohodom z lučkami. 

To leto pa nam je prineslo veliko izzivov, na katere 
se je moral tudi krmeljski škrat Knapec zelo dobro 
pripraviti, zato je Knapčev pohod letos potekal 
nekoliko drugače. Strokovne delavke vrtca smo za 
otroke in starše pripravile Knapčev praznični teden 
v obliki spletnega Knapčevega koledarja. Škrat 
Knapec je otrokom za vsak dan v tednu pripravil 
videoposnetek svojega obiska vrtca in različne 
zanimive dejavnosti za popestritev zimskih dni. 
Otroci so si tako lahko ogledali, kaj vse je Knapec 
počel v vrtcu, ko je iskal otroke, ki jih je že zelo 
pogrešal. Z navdušenjem si je ogledal praznično 
okrašene prostore vrtca in novoletno smrečico. 
Otroke je povabil, da tudi sami izdelajo novoletne 
okraske za smrečico, spečejo praznične kolačke in 
z njimi obdarijo svoje najbližje, prisluhnejo pravljici 
Prav posebna noč ter izdelajo lučke, ki so jih pozneje 
potrebovali za Knapčev pohod. 
Za zaključek Knapčevega prazničnega tedna so se 
otroci s Knapcem in lučko virtualno podali tudi 
na pohod po Knapčevih poteh. Ravnateljica in vsi 
zaposleni v vrtcu so otrokom in staršem s simboličnim 
darilom, polnim dobrih želja, zaželeli lepe praznike in 
vse dobro v novem letu. 
Prepričani smo, da nas bo ob letu osorej Knapec že 
lahko povabil na čisto pravi Knapčev pohod.

Pa srečno.

Anja Kostrevc

Knapčev 
praznični teden v Krmelju

 
Čeprav marsikateri podjetnik trenutno čaka doma 
in ne more opravljati svojega dela, je pogovor o 
podjetništvu še kako pomemben. Predvsem pa je v 
teh časih idealna priložnost za snovanje novih idej, 
pregled dosedanjega načina dela in premislek o 
morebitnih spremembah. 
Gradnja posla oziroma blagovne znamke na lastnih 
vrednotah je, kot je omenil Gregor Ficko, pomemben 
korak in ga je treba upoštevati vsak dan. Se vprašati, 
ali sledim samemu sebi?

Predstavil nam je 13 življenjskih principov, po 
katerih živi in vodi podjetje tudi sam: iskanje 
identitete, moč odločitve, učenje skozi napake, 
cone učenja, mentorstvo, izhajanje od znotraj 
navzven, prepoznavanje, vpliv okolja, sam svoj 
trener, tehnologija, postavljanje ciljev, zanesljivost in 
svoboda, razvoj spretnosti.
Po podjetniškem večeru pa smo nadaljevali tudi 
šolo podjetništva. Gregor nam je predstavil temelje 
uspešnosti, ki bi jim moral slediti vsak podjetnik 
oziroma tisti, ki si to želi postati. 
Ne skrbite, tudi šola podjetništva vas še vedno čaka 
na Facebooku Mladi v Sevnici, tam pa bodo potekale 
tudi prihodnje lekcije šole v februarju. 

Bodite torej z nami 3. in 17. februarja, ko nam 
bo Gregor Ficko povedal več o pomembnosti 
mentalnega treninga za uspeh in komunikaciji kot 
orodju za doseganje ciljev. 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Podjetniški večer  
z Gregorjem Fickom

Januarja smo začeli na novo tudi Mladi v Sevnici, 
saj se nam je na spletnih vadbah vsak ponedeljek 
pridružila Sara Vintar, certificirana učiteljica hatha in 
ashtanga joge. 
Vadba se je z vsakim tednom nadgrajevala, še vedno 
pa je bila primerna za začetnike in tiste, ki jogo vadijo 
že dlje časa. Sara Vintar je nekoč jogo učila tudi v 
Indiji in si tam pridobila certifikat. 

Vse vadbe so še vedno dostopne na FB Mladi v 
Sevnici, da lahko vaje izvajate tudi še pozneje, saj je 
namen razgibati čim več ljudi in se za tem tudi bolje 
počutiti.

Od februarja pa bodo spletno jogo zamenjale tehnike 
samoobrambe pod vodstvom Aikido kluba Sevnica. 

Spremljajte 
torej novičke na FB Mladi v Sevnici in 

vadite skupaj z nami 
vsak ponedeljek 

ob 17. uri.
Evija Evelin Zavrl, 

KŠTM Sevnica

Spletna joga s Saro Vintar

Joga na spletu 
s Saro Vintar
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Lisička se giba tudi na svežem zraku in kljubuje vsem 
težavam sodobne dobe. Cepivo je že na pragu naših 
vrat, pa vendar še vedno velja, da se gibljimo na 
svežem zraku. 

Z gibanjem, pri čemer smo lahko aktivni sami, v 
manjši skupini, nismo vezani na čas ... Torej si družbo 
lahko izbirate sami in naredite veliko dobrega za 
svoje zdravje. 

Ob vsem tem pa zbirate žige in postanete lisička. 
Vse te aktivnosti lahko izvajate za sklopa Sevniška 
planinska pot – pot Lojza Motoreta in Vrh pohodne 
poti.

V sklopu Sevniške planinske poti greste lahko na pot 
na več različnih dolžin.
Čas hoje: 1 ura 45 min. Startate v Sevnici in greste do 
Okiča. Žig najdete na Okiču na hiši pesnika Antona 
Okiškega Umeka; na naslovu Vrh pri Boštanju 15.
Čas hoje: 4 ure. Startate na Okiču in greste do 
Leskovca. Žig je na vzpetini na velikem križu nad 
cerkvijo Žalostne matere Božje.
Čas hoje: 30 minut. Startate na Leskovcu in se 
napotite do Murnic. Žig najdete na Murencah pri 
spomeniku Janči Mevželj in Milana Majcna.
Čas hoje: 1 ura 45 minut. Startate v Šentjanžu in se 
napotite do Strašberka. Žig je na Strašberku na garaži 
pri domačiji Gabrijele 48.
Čas hoje: 1 ura. Startate v Tržišču in greste proti 
Malkovcu. Žig je na Malkovcu nasproti spomenika – 
na stebru nadstreška Malkovec 24.
Čas hoje: 1 ura 30 minut. Startate na Malkovcu in 
greste proti Pijani Gori. Žig je na Pijani Gori pri 1. 
zidanici iz smeri Telč; na levi strani ceste.
Čas hoje: 1 ura 30 minut. Startate na Bučki in hodite 
proti Križam. Žig je na Križu na hiši pri odcepu proti 
Studencu, na naslovu Gorenje Radulje 47.
Čas hoje: 45 minut. Startate v Sevnici in greste proti 
Lamperčam. Žig je na Lamperčah pri kmetiji Jazbec, 
Drožanje 13.
Čas hoje: 1 ura 30 minut. Startate na Lamperčah in 
se usmerite proti Vranju. Žig najdete na Vranju pod 
Ajdovskim gradcem.
Čas hoje: 1 ura 45 minut. Startate na Zabukovju in 
greste na vzpetino Skalica. Žig je na vrhu vzpetine.
Čas hoje: 2 uri. Startate na Planini in greste proti 
Rudeniku. Žig je na Rudeniku ob poti.
Čas hoje: 2 uri. Pot nadaljujete iz Rudenika proti 
Ješivcu. Žig je na vrhu Ješivca.
Čas hoje: 1 ura. Iz Ješivca nadaljujete pot na Lisco, 
kjer prejmete dodatni žig v Tončkovem domu.
Čas hoje: 1 ura. Iz Lisce nadaljujete lahko sprehajalno 
pot do Lovrenca. Žig je na Lovrencu pri cerkvi.

Pot lahko opravite v posameznem dnevu, lahko 
kaj združite in imate celodnevni izlet. Zagotovo 
pa izkoristite sončne žarke, se sprehodite znotraj 
sevniške občine in postanete lisička.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Lisička giba
 
Končalo se je rokometno prvenstvo v Egiptu. 
Prepričani smo, da ste uživali ob gledanju rokometnih 
tekem in ponovno obudili čustva, ki se nam pojavljajo 
ob velikih športnih dogodkih. Tokrat vam podajamo 
nekaj informacij o zgodovini rokometa. 
Korenine igre so v antični Grčiji (imenovala se je 
urania), pozneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu 
in srednjem veku. Sodobni rokomet se je začel 
oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih deželah, 
predvsem na Danskem, Švedskem, Norveškem in 
v Nemčiji. Prva moška mednarodna tekma je bila 
odigrana med ekipama Nemčije in Belgije leta 1925, 
prva ženska mednarodna tekma pa med ekipama 
Nemčije in Avstrije leta 1930. Leta 1928 je bila 
ustanovljena Mednarodna amaterska rokometna 
zveza, leta 1946 pa nam znana sedanja Mednarodna 
rokometna zveza (IHF). 

Prvo moško svetovno prvenstvo je bilo organizirano 
leta 1938, ženske pa so prvo svetovno prvenstvo 
odigrale leta 1957. Pod okriljem IHF se odvijajo tudi 
preostala tekmovanja mlajših selekcij na mednarodni 
ravni. 
Rokomet igrajo v približno 200 državah sveta, 
registriranih je približno 20 milijonov rokometašev 
in rokometašic. V Sloveniji je bila konec leta 1949 
ustanovljena Rokometna zveza Slovenije (RZS) 
v sklopu takratne Rokometne zveze Jugoslavije. 
Rokomet v Sloveniji je imel največje število 
privržencev leta 1975, ko je bilo registriranih že več 
kot 100 moških in ženskih klubov. Zdaj ne zaostajamo 
veliko za temi številkami, kar nas zelo veseli.
Prepričani smo, da bo rokomet še naprej navduševal 
množice, in sicer posameznike, ki se bodo aktivno 
ukvarjali z njim, pa tudi tiste, ki uživajo ob gledanju 
te izredne igre. 

Vir: RK Sevnica

Rokometni klub Sevnica

 
Pandemija koronavirusa je v Sloveniji in drugje 
po svetu z namenom zajezitve okužbe postavila v 
domačo samoizolacijo velik del prebivalstva. Dnevni 
ritem življenja, kot smo ga poznali, se je tako rekoč 
čez noč spremenil. Takšno spremembo bomo 
doživeli tudi, ko se bomo vrnili v običajni ritem, 
zato je pomembno, da si poskušamo dan zapolniti 
z aktivnostmi in s tem ohraniti kondicijo in se 
motivirati. 

Poziv k gibanju na svežem zraku in osvajanju zadanih 
ciljev v naravi je zajet v projektu, ki smo ga sicer 
začeli leta 2020 in vključuje 2 široka sklopa, povezana 
s prireditvami, ki pa so lani žal odpadle. Zato se ta 
projekt nadaljuje v tem letu. Govorimo seveda o 
Lisički giba, h kateri vas vse vljudno vabimo, da se 
vključite in postanete lisička ali lisiček.
V poletni sezoni bo spet zaživel bazen, ki je v 
novi preobleki bolj mamljiv in vabljiv. Dodatne 
aktivnosti, kot so otvoritvena atrakcija, jutranja 
aerobika, zabavne animacije, ustvarjalnice za otroke, 
praznovanje rojstnih dni, vaterpolo, igre brez meja, 
predstavitve športnih društev, bodo še dodatna 
motivacija za obisk sevniškega bazena.
Kolo fest smo v letu 2020, po vseh izzivih, uspešno 
izvedli že četrto leto, in sicer v sodelovanju s 
Kolesarskim društvom Sevnica. Udeleženci so 
poskusili vožnjo z električnimi kolesi po sevniški 
občini in uživali ob kulinarični ponudbi. Letos ga 
načrtujemo v enaki obliki na drugi strani naše občine.
S Sevniško 10ko sodelujemo z Atletskim klubom 
Sevnica in bomo organizirali teke na različne dolžine 
in za različne starostne kategorije, izziv pa bo vsem 
rekreativcem na začetku septembra v športnem parku 
pri Srednji šoli Sevnica. Dobrodelnost bo dodana pri 
projektu Rožnati tek, s katerim ozaveščamo o rakavih 
obolenjih. Motivacijski projekt Evropski teden športa, 
s katerim društvom omogočimo povečanje njihovega 
članstva, bo organiziran prav tako septembra. Mlade 
pa bomo motivirali s srečanjem športnikov iz naše 
občine. Vse leto vsem društvom iz sevniške občine 
omogočamo posebno ugodnost z možnostjo najema 
vozila za devet oseb.

Aktivnim športnim klubom bomo pomagali pri 
organizaciji njihovih projektov, kot so Gorski tek s 
Klubom Berg-Lauf Lisca, Skok na Lisco in Kolesarski 
maraton s Kolesarskim društvom Sevnica, teki z 
Atletskim klubom Sevnica in drugi.
Sodelovali bomo tudi s turizmom, ker se veji 
prepletata. Ponujali bomo zanimive pakete: obisk 
bowlinga in bazena, aktivnosti v fitnesu in bazenu. 
S ponudniki namestitvenih zmogljivosti bomo nudili 
pakete, ki vključujejo prenočitve in aktivnosti v naših 
športnih objektih.

To so aktivnosti, ki smo si jih zadali na področju 
športa na KŠTM Sevnica, seveda pa bomo sprejemali 
tudi izzive, ki se bodo pojavili med letom.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Področje športa na 
KŠTM Sevnica v letu 2021
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Športna zveza Sevnica poziva vse upravičence, da 
podajo predloge za podelitev priznanj na področju 
športa v Občini Sevnica za leto 2020.

Predloge za priznanja zbiramo v naslednjih 
kategorijah: 
• športnik leta, 
• športnica leta, 
• športna ekipa leta, 
• perspektivni športnik/športnica,
• športna osebnost/prireditev/projekt, 
• jubilejno priznanje za večletno delovanje 

športnega društva. 

Prenos zaključne prireditve s podelitvijo priznanj bo 
4. marca 2021, prenos pa bo objavljen na Facebooku 
Športne zveze Sevnica, KŠTM Sevnica in Občine 
Sevnica. 
Kandidate za prejemnike priznanj lahko predlagajo: 
klubi, društva in druge športne organizacije, javni 
zavodi, pravne osebe s sedežem na območju občine 
Sevnica in fizične osebe s stalnim prebivališčem na 
območju občine Sevnica.
Kandidati za priznanja morajo v preteklem letu 
doseči odmevne športne rezultate in imeti stalno 
bivališče na območju občine Sevnica oz. biti na 
drugačen način povezani s sevniškim športom.
Če je za dobitnika priznanja na področju športa 
kot kandidat predlagan posameznik, je skladno 
z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter Splošno uredbo 
o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in na podlagi 
21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO,76/16 – odl. US) obvezno priložiti pisno 
izjavo kandidata posameznika o osebni privolitvi v 
zbiranje in obdelovanje njegovih osebnih podatkov 
in seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani v 
postopku kandidiranja, odločanja o prejemnikih in 
podelitvi priznanj na področju športa v občini Sevnica 
za leto 2019.
Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden 
dosežek, morajo predlagatelji oddati v pisni obliki na 
poštni naslov: Športna zveza Sevnica, Prvomajska 
ulica 15, 8290 Sevnica, ali na naslov elektronske 
pošte: martinsek.sara@gmail.com najpozneje do 
torka, 9. februarja 2021, do 12. ure.

Postopek poziva, izbora in podeljevanja priznanj 
izvede upravni odbor Športne zveze Sevnica, 
ki ga sestavljajo predsednica Sara Martinšek, 
podpredsednik Gregor Ficko in člani Milan Jamšek, 
Martin Povše, Aleš Pinterič, Janez Imperl in Franc 
Ernestl v sodelovanju z Občino Sevnica in Javnim 
zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica. 
Postopek izbora bo upravni odbor Športne zveze 
Sevnica izvedel po koncu javnega poziva, in sicer 11. 
februarja 2021, ob 19. uri, prek videokonference.

Sara Martinšek,
predsednik Športne zveze Sevnica

Javni poziv 
zbiranja predlogov 
za podelitev priznanj 
na področju športa v 
občini Sevnica za leto 2020

Trenutna situacija je spet zahtevala, da ustavimo 
določene aktivnosti, druženja, skupinske vadbe in 
drugo. Ker pa želimo kljub temu poskrbeti za naše 
zdravje, smo v Studiu Vitaja pripravili skupinske 
vadbe na daljavo. Vadbe izvajamo ves teden v 
živo z uporabo aplikacije Zoom. Vse vadbe pa tudi 
posnamemo in so na voljo, da si jih lahko ogledate 
tudi pozneje.

Vadba Vitaja FIT je namenjena vsem, ki želite 
preoblikovati telo in razviti kondicijo in moč, 
vzdržljivost v moči in gibljivost. 

Spletna telovadnica Vitaja

 
Strokovni svet trenerjev v DBV Ippon Sevnica se 
močno zaveda, da trenutne razmere niso prijetne za 
mlade v športu. Odločili so se, da z dobrodelno akcijo 
skupaj z Božičkom nekoliko omilijo neprijetno stanje 
z nakupom »elektronskega tapkalnika« in drugih 
pripomočkov, s katerimi se bo povečala kakovost 
športne vadbe. 

Dne 29. decembra v dopoldanskem času so ravnatelj 
šole s prilagojenim programom Ana Gale Sevnica 
Gregor Pirš, predstavnica trenerjev Janja Vavtar in 
vodja šole DBV Ippon Sevnica Miran Grubenšek 
ugotovili, da je bilo v dobrodelni akciji za nakup 
športnih pripomočkov zbrano 407 EUR.
Vsem, ki ste sodelovali in donirali sredstva, se iskreno 
zahvaljujejo. 

Miran Grubenšek

IPPON z Božičkom 
dobrodelno zbral 407 eur 
za športne pripomočke

Vadba vam pomaga ohranjati ključne gibalne 
vzorce, ki jih potrebujete v vsakdanjem življenju za 
čim bolj učinkovito opravljanje dnevnih opravil, z 
vadbo pa pospešite tudi metabolizem, preoblikujete 
telo, pridobite mišice in pokurite maščobe. Na 
ponedeljkovi vadbi dajemo več poudarka vajam za 
spodnji del telesa, na sredini za zgornji del in petkovi 
za jedro in mišice medeničnega dna. Vadba Vitaja FIT 
poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 19. do 20. 
ure.
Vadba Zlata leta je namenjena starejši populaciji, 
pridružite pa se ji lahko tudi mlajši, če želite začeti 
z nižjo intenzivnostjo vadbe. Redna vadba je za 
starejše izjemno pomembna, saj zavira mišično 
atrofijo in upočasnjuje pojavnost pogostih obolenj 
v starosti, kot je na primer osteoporoza. Poleg 
krepitve in zaviranja s starostjo verjetnejših obolenj 
primerno strukturirana vadba moči tudi ohranja ter 
izboljšuje gibljivost in pozitivno vpliva na sposobnost 
ravnotežja. Vadba Zlata leta poteka vsak torek in 
četrtek od 9. do 10. ure.
Našim skupinskim vadbam se lahko pridružite 
kadarkoli v mesecu, saj mesečna vstopnica velja 30 
dni od dneva nakupa. 
Na vadbo se prijavite tako, da nam pišete na e-naslov 
info@studio-vitaja.si in poslali vam bomo vse 
potrebne podatke za priključitev k vadbi. 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Vir: Ekipa Vitaje

 
Šola zdravja ni samo za starejše. Lahko se nam pridruži 
kdorkoli ne glede na starost. Res je: med našimi člani 
imamo več starejših kot mlajših oseb. Verjetno zato, 
ker naše vadbe potekajo v jutranjih urah (med 7.30 in 
8. uro), ko se večina delovno aktivnih ljudi odpravlja v 
službo, otroci pa šolskim obveznostim naproti.

Mi smo zelo gostoljubni in po dogovoru z vašimi 
nadrejenimi pridemo k vam tudi na delovno mesto 
ter v pol ure skupaj z vami naredimo vaje 1000 gibov. 
Že 30 minut gibanja na dan odžene zdravnika stran. 
Sodelujemo tudi v medgeneracijskih sodelovanjih in 
hodimo na obiske k otrokom v vrtce in šole. Včasih pa 
oni obiščejo nas in vsakič se veselimo takih obiskov, 
saj je telovaditi z njimi vedno zabavno.
Takoj, ko se bo epidemiološka slika izboljšala, 
nas boste lahko srečali na različnih lokalnih ali 
nacionalnih prireditvah. Tudi lokacije, na katerih se 
zbiramo vsako jutro, imamo v bližini vaših domov. Če 
se ozrete okrog, nas boste nekje gotovo opazili. Smo 
vesela druščina, ki telovadi po svojih zmožnostih, 
saj so vaje 1000 gibov preproste in primerne za vse 
generacije. Verjemite, dan bo takoj lepši, ker boste 
naredili nekaj koristnega zase.
Do takrat pa telovadite z nami prek zaslonov: 
https://solazdravja.com/2020/12/03/telovadimo-
doma/.

V sevniški občini bomo, ko bo to spet dovoljeno, 
vadili v petih skupinah: Boštanj, Krmelj, Log, Sevnica 
(pri Srednji šoli Sevnica), Sevnica (pri Športnem 
domu). Do takrat se lahko vsako jutro pridružite 
videovadbi ali delate ob posnetkih. Povezave najdete 
na spletni strani Društva šole zdravja Sevnica: https://
zdravjesevnica.weebly.com/.

Neda Galijaš, Romana Ivačič

V pričakovanju
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Iz preteklosti v sedanjost

 

Korenine pusta lahko iščemo več tisočletij nazaj. 
Maskiranje je praksa, ki izvira iz čaščenja duhov in 
prednikov in ravno zamaskirani človek naj bi se lažje 
približal duhovom in prednikom. Maskiranje pa še 
zdaj poznajo v vseh kulturah sveta. V Sloveniji je 
še prisotno ob koledovanjih, ki spremljajo različne 
praznike, najbolj pa ravno v pustnem času, ki je 
datumsko premakljiv in ga določa prva spomladanska 
polna luna. Čeprav si ga je krščanstvo prizadevalo 
izkoreniniti, je ostal eden najmočnejših prežitkov 
poganskega časa. 

V stoletjih sta se spreminjali vsebina in funkcija pusta 
ter z njim povezani pustni obhodi. Še pred dobrimi 
70 leti je bilo ločeno, na kateri dan ob pustu so se 
maskirali otroci in na katerega odrasli. V Račici in 
Loki pri Zidanem Mostu je na primer še znan tako 
imenovani mali pust, ki se praznuje na debeli četrtek. 
Na ta dan so se našemili otroci in se takšni odpravili 
na obhod po vasi. Pustni torek pa je bil za norčavo 
zabavo namenjen odraslim. Še nedavno pa sta bili 
znani še dve pustni šegi – merjenje ceste in pokop 
pusta. Prva se je najverjetneje pojavila v času, ko so 
skozi vasi trasirali cesto in je bila nekakšen odgovor na 
težave, s katerimi so se ob tem spopadali domačini. 
Določanje trase poti je namreč pomenilo, da je 
marsikateri kmet moral odstopiti tudi del svojega 
dvorišča, premakniti kakšno gospodarsko poslopje ali 
podreti drvarnico. In ravno to je bila tudi glavna tema 
pregovarjanj, ki so jih maškare imele z vaščani, ko so 
potrkale na njihova vrata. Da je dvorišče in vogal hiše 
ostal lastniku, se je ta lahko pogodil s kakšno pustno 
jedjo, kozarcem vina in tudi kakšnim evrom. To šego 

 Pustni čas, norčavi čas

Misel je samo moja,
jo poveš, jo lahko nekomu podariš,
je vir življenja, brez misli ni življenja.

Z mislijo začnemo živeti, z mislijo umreš.
Misel je svetloba in tema, nas spremlja po dnevu 

in ponoči,
je veselje, upanje in žalost, 

ki ne traja večno.
Misel je edina, večkrat ponovljiva, 

drugim nedosegljiva, 
to je moja misel.

Je lahko uresničljiva? 
Misel je kot sanje, ki zbledi.
Misel, pomisliti na dobro, 

a nikar na zlo.
Vsak ima svojo misel,

s katero živi,
jo z dobrimi ljudmi deli. 

Jožef Žnidarič 

Misel

Kot strela z jasnega nas je zadelo,
da s šolo na daljavo se bo začelo.

Vsaka sprememba fajn se zdi, 
le če zaradi tega prosti čas ne trpi. 

In se začelo je …
Zjutraj dlje spimo,

v pižami dan preživimo
in on-line življenje živimo.

Kak teden, mogoče dva
je še nekako šlo,
zdaj pa se že zdi,

da nikoli konec ne bo.
Pogrešam prijatelje, šolski direndaj, 

pogrešam pogovore, ko človeka gledam v oči,
pogrešam pristne stike, 

tiste stike, z ljudmi.
Kljub temu da smo novodobni otroci,

ki nam virtuala leži,
a bližine človeka

nič ne nadomesti.
Pa vseeno verjamem,

da kmalu mine korone čas,
ki nas bo vedno spominjal na to,
kako življenje drugačno je bilo.

 Brina Hochkraut, 7.a
OŠ Sava Kladnika Sevnica

 Drugi časi

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

so poznali tudi na Vrhovem in v Radečah. Druga šega, 
ki je bolj pogosta in razširjena in jo je bilo mogoče 
spremljati tudi še lani, pa je pokop pusta, ki so ga 
prirediti ali na večer pustnega torka ali na pepelnično 
sredo. Veseli sprevod Pusta, pokojnika, ki s seboj za 
eno leto v onostranstvo odnaša tudi norčavost in 
veselje, se je zaključil ali s sežigom lutke ali njenim 
spustom po potoku ali reki. 
Pustni čas je bil vedno veseli čas. Če so to veselje 
sprva pomenili obhodi maškar od hiše do hiše, so 
se pozneje pojavila množična pustovanja in smo v 

zadnjih letih lahko govorili o festivalizaciji pusta. Ob 
tem pa se ni spremenilo to, da je treba maškare, da 
bodo te tudi pri naši hiši odgnale zimo in priklicale 
dobro letino, obdariti. Pa naj si bo s sladkarijo ali 
denarjem. V tem času pa nikoli ni smelo manjkati tudi 
mastne hrane, predvsem peciva – krofov, flancatov 
in mišk. Naj jih bo poln tudi letošnji pust.

Annemarie Culetto, 
etnologinja in kulturna antropologinja, KŠTM Sevnica

Pokop Pusta Lipeta v Loki pri Zidanem Mostu leta 2016

Merjenje ceste v Loki pri Zidanem Mostu leta 2016
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Utrip življenja

Štruklji s pregreto smetano
 
Ena najbolj značilnih starih slovenskih jedi so 
gotovo štruklji. V različnih izvedbah so znani 
in prisotni v vseh slovenskih pokrajinah in 
gastronomskih regijah. Če so jih še naši dedki in 
babice pripravljali ob raznih praznikih in večjih 
skupnih delih, z nekaj sodobne inovativnosti in 
kančkom eksotike zdaj predstavljajo del pravega 
kulinaričnega užitka. 

Recept so pripravili v Gostilni Repovž, ki nosi tudi 
naziv hiša gastronomije Sevnica premium. Za jed 
pa so uporabili lokalne sestavine, ki jih odlikuje 
certifikat kakovosti Sevnica premium. 

Dober tek!

Štruklji:
Pripravimo vlečeno testo po klasičnem receptu. 
Razvlečenega bogato namažemo z mešanico 
pregrete smetane, skute in stepenega beljaka. 
Štruklje zavijemo, s topim rezilom narežemo na 
približno 15 cm dolge konce. Položimo jih v vrelo, 
slano vodo in jih kuhamo 30 min. Kuhane štruklje 
čim bolj tesno skupaj zložimo na pladenj in jih 
ohladimo. 

Omaka: 
Delu vode, ki je ostala od kuhanja štrukljev, 
dodamo pregreto smetano, pazljivo dosolimo 
in na zmernem ognju kuhamo toliko časa, da 
dobimo gostljato omako.

Arašidi:
Arašide grobo nasekljamo, dodamo miso pasto 
in sojino omako ter nasekljan majaron. V pečici 
pri 130 stopinjah ob pogostem mešanju pečemo 
20 minut. Štruklje popečemo na maslu in jih take 
skupaj s pripravljeno omako, svežim drobnjakom 
in arašidi postrežemo. Okrasimo z malo bučnega 
olja.

V receptu so uporabili pregreto smetano s 
Kmetije Kranjc, Budna vas, Šentjanž.

Pripravili Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica, 
Recept Gostilna Repovž, Šentjanž.

Foto: Miha Hrenk, Aklih Designe

RECEPTI

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

KMEČKA TRŽNICA 
SEVNICA SEVNICA

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

Z RAZŠIRJENO  PONUDBO

vsako prvo in tretjo soboto

 
Občina Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del 
proračunskih sredstev namenja skrbi za zapuščene 
živali, in sicer prek pogodbe z Veterinarsko postajo 
Sevnica o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali v zavetišču. Občina Sevnica že vrsto 
let zapored sofinancira ukrep sterilizacije lastniških 
mačk, od zdaj tudi kastracije. 

Cena sterilizacije je 69,78 evra, pri čemer Občina 
Sevnica sofinancira 25 evrov, Veterinarska postaja 
Sevnica 13 evrov, soudeležba lastnika pa je 31,78 
evra. Cena kastracije znaša 51,64 evra, od tega 
Občina Sevnica sofinancira 18,59 evra, Veterinarska 
postaja Sevnica 9,29 evra, lastnik pa 23,76 evra. 
Možnost sofinanciranja je omogočena lastnikom 
mačk z območja občine Sevnica. 

Akcija bo na Veterinarski postaji Sevnica potekala od 
9. do 19. februarja letos. Naročila sprejemajo od 5. 
februarja na telefonski številki 07 81 60 210 
(Veterinarska postaja Sevnica). Vir: Občina Sevnica

LETNA AKCIJA SUBVENCIONIRANJA* CENE 
STERILIZACIJ IN KASTRACIJ ZA LASTNIŠKE MAČKE-
STERILIZACIJA 31,78€
KASTRACIJA 23,76€!

OBVESTILO!

BODI DEL 
REŠITVE,

NE PROBLEMA!

*Akcija je namenjena občanom občine Sevnica.
Za termine pokličite 07 81 60 210

KASTRACIJA 23,76€!
AKCIJA BO POTEKALA NA VETERINARSKI POSTAJI SEVNICA
OD 09.02. DO 19.02.2021! Naročila sprejemamo od 
5.2.2021  dalje.

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk
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Oglasi

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

Vir: KŠTM Sevnica

Brezplačna izobraževanja 
za zaposlene 

v gostinstvu in turizmu

041 402 600TAXI MAXI  

Novo v Sevnici!

Anton Prah s.p., NHM 29, 8290 Sevnica  
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e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 

izolacije
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 - 0,47 €/kom

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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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.2.2021 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

CAO: port. pomorščak, ESTUARIJ: plitev morski zaliv, ATALA: Chateaubriandov roman, LOD: mesto v Izraelu

EDEN,
RAJ OKOLIŠ NAČELNIK

NOMARHIJE
JULIA

ROBERTS
ŠESTI 

ŽIDOVSKI 
MESEC

ZIMSKA
SMUČARSKA
DISCIPLINA

ZAPOR,
JEČA

VELIK KOS 
BLAGA IZ 

NEPREMOČ-
LJIVEGA 
PLATNA

PO UČINKU 
PLAČAN 
DELAVEC

CIGAN
ANGLEŠKO

SVETLO
PIVO

STRANSKA 
DVORANA V 
ATRIJU RIM-

SKE HIŠE

PREDMET,
STVAR

DIRKALNIK
ZA KARTING

NEMŠKI
KOŠARKAR
NOWITZKI
KLIMAK-

TERIJ

SHIRLEY
TEMPLE

AMERIŠKI
BOKSAR

HOLYFIELD

KOBRA,
NAOČARKA

VEČJE
NASELJE

ROMUNSKA
ZDRAVNICA,

GERONTO-
LOGINJA

(ANA)

POSODA ZA
SHRANJE-

VANJE
MASTI

100

RAVSAČ,
RVAČ

IME DVEH
GR. VODIJ

PRED TROJO
ANGLEŠKI 
IGRALEC
(JAMES,

“ŽELEZNI
KRIŽEC”)

SEVANJE,
ŽARČENJE

CHATEAU-
BRIANDOV

ROMAN
IVAN

MINATTI

PLITEV 
MORSKI 

ZALIV

AFRIŠKI
PTIČ NE-
LETALEC
SL. POP

SKUPINA

STIL,
NAČIN

DODATNI
PREDLOG
K ZAKONU

RIMSKI
BOG SMRTI

TORI
AMOS

MESTO V
SREDNJEM 

IZRAELU
DOLGOČA-
SEN GOVOR

FRANCOSKI
PISATELJ
(EUGENE)
BIBLIJSKI

OČAK

LUKNJA, 
NASTALA Z 
VRTANJEM

LUKA V 
JUGO-

ZAHODNEM 
IRANU

KANADSKA 
PROVINCA Z

GLAVNIM 
MESTOM
TORONTO

LES ZA
KURJAVO

SL. PESNIK
KOSESKI

POSUŠENA 
KOŽA 

ZEBUJA

TEŽNJA
ISKALCEV

NAGLASNO 
ZNAMENJE, 
OSTRIVEC

RICHARD
BURTON
ZIBANJE

OB ZVOKIH
GLASBE

RIMSKI
CESAR
(MARK

AVRELIJ)

EVROPSKI 
VELETOK, 

PRITOK 
ATLANTIKA

PORTU-
GALSKI

POMOR-
ŠČAK

(DIOGO)

KRAJEVNO 
BOŽANSTVO

MEMFISA
DANSKI

OTOK
GRŠKI

MITOLOŠKI
LETALEC,
DEDALOV

SIN

NEZMOŽ-
NEŽ

ZA DELO
LOJZE

KRAKAR

PRILJUB-
LJEN HIŠNI 
PES, KODER

ZNAMENI-
TOST

PULJA

NAŠA
STAREJŠA

PEVKA
KOVAČIČ

MOŠKI Z 
VELIKIM 
NOSOM

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
SAŠA LENDERO.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Tadej Kolman, Zabukovje nad Sevnico 71, 8292 Zabukovje 
2. nagrada: Marta Zevnikar, Razbor 4, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
3. nagrada: Mija Avsec, Cesta 24. junija 13, 1231 Črnuče 

VICOTEKA

Marmelada 
Kako blondinka pridobiva marmelado?
Tako, da olupi krof. 

Postava
Katera deklica v prvem razredu osnovne šole 
ima najlepšo postavo: blondinka, črnolasa ali 
rjavolaska? Blondinka, ker je stara 18 let!

Rit      
Dve vrani se pogovarjata in srečata reaktIvca kako 
leti. Pa reče prva vrana: »Glej kako hitro leti!« 
pa druga vrana reče: »Tudi ti bi tako hitro letela,
če bi ti rit gorela.«

Nočna krema       
Blondinka je vstopila v drogerijo in rekla 
prodajalki:
»Rada bi kupila nočno kremo.«
»Veliko ali majhno tubo?«
»Ja...ne vem......, no, kar obe mi dajte!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje vodna površina na sliki?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Ko posadiš drevo, 
moraš biti potrpežljiv. 

Ne moreš ga vsak dan potegniti iz zemlje 
samo zato, 

da bi videl koliko so zrasle 
njegove korenine.

Nagrade za mesec FEBRUAR

1. nagrada: županova pizza, ki jo podarja Pizzeria Rondo d. o. o., Planinska cesta, 8290 Sevnica  

2. nagrada: pekač za muffine, ki ga podarja Siliko d. o. o., PE Sevnica, Radna 3, 8294 Boštanj,

3. nagrada: lonček s semeni, ki ga podarja Siliko d. o. o., PE Sevnica, Radna 3, 8294 Boštanj,

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Kdo se brani na vse viže,
kadar kmet ji volno striže?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 pletilki

 Izžrebanec:
 Božidar Debevc, Cesta na grad 34, 8290 Sevnica 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Grb Občine Sevnica na grajsko oblikovani kamniti podlagi  
 se nahaja v rondoju v Boštanju pri mostu.
Izžrebanec:
 Rudolf Blas, Bratovševa ploščad 22, 1131 Ljubljana 
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ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI
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www.radioaktual.si

  
Kjer se vajina
ljubezenska

zgodba začne.

www.kstm.si

GRAD 
SEVNICA

Tel.: 051 680 289

Ste pripravljeni 

    

delovni čas: 
Delavniki: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00

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

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

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Vabljeni k nakupu 
v grajsko prodajalno 

ali Doživljaj, TA Posavje. 

Prodaja poteka v skladu z navodili NIJZ.

na Martinovanje?

 
Po valentinova darila za vaše najdražje v 

Doživljaj, turistično agencijo Posavje.
Naročila na dozivljaj@kstm.si ali 051 680 287. 


