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voščilo župana
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sobivam, sodelujem ...
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praznična Sevnica
l
pravljične urice
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namig za premik
l
razvedrilo in oglasi
Glasilo KŠTM Sevnica, januar 2021, letnik XVIII, številka 162, www.kstm.si

Covid

SKUPAJ ZAJEZIMO ŠIRJENJE OKUŽB S COVID-19
Tradicijo praznovanja prilagodimo odgovornosti do zdravja.
December je po tradiciji mesec praznovanja in raznih srečevanj, ki pa letos lahko potekajo zgolj na
daljavo, brez osebnih stikov. Podatki o stanju okužb v sevniški občini so v zadnjem obdobju ves čas
zelo zaskrbljujoči.

Štab Civilne zaščite občine Sevnica zato vnovič poziva vse občanke in občane k doslednemu
izvajanju vseh predpisanih ukrepov, ki preprečujejo širjenje bolezni.
S tem omejujemo zdravstvene, gospodarske in širše družbene posledice zaradi epidemije.

Dosledno upoštevajmo vse predpisane zaščitne ukrepe

UPORABA ZAŠČITNE
MASKE

REDNO UMIVANJE IN
RAZKUŽEVANJE ROK

UPOŠTEVANJE VARNOSTNE
RAZDALJE
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HIGIENA KAŠLJA

SKRB ZA REDNO
ZRAČENJE
PROSTOROV

V TRGOVINO HODI
LE EN ČLAN
GOSPODINJSTVA

Ostanimo povezani na daljavo.

DOSTOP DO STORITEV V ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA
Na zdravstveno obravnavo pri izbranem osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru oziroma
specialistu se je treba predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti.
V primeru nujnega stanja pokličite na 112. Pred vstopom v zdravstveni dom je treba oddati izpolnjen
vprašalnik* o zdravstvenem stanju. Več informacij je dostopnih na www.zd-sevnica.si.

Novi prostori akutne covid-19 ambulante so v pritličju Zdravstvenega doma Sevnica.
V ambulanto pacienti prihajajo naročeno, na podlagi napotitve izbranega ali nadomestnega
zdravnika oziroma nujne medicinske pomoči.
Pacienti počakajo zunaj, pred vhodom, tam naj bodo 10 minut pred naročenim terminom.
*Vprašalnik je dostopen na www.zd-sevnica.si.

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Spremljajte nas na:
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Policija
113

Nujna medicinska pomoč
112 in 07 81 61 511

Gasilci
112

Zdravstveni dom Sevnica
07 81 61 500

in na www.obcina-sevnica.si

Vsebino je pripravila Občina Sevnica.

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

Ko lo fo n

December je čaroben mesec. Mesta se odenejo
v pravljične lučke, po radiu vrtijo najljubše
praznične pesmi, domovi dišijo po cimetu,
klinčkih in kuhanem vinu. Praznični december
ima to čarobno moč, da še tako hladnega
človeka ponese v brezskrbno otroštvo in pričara
smeh na obraze ljudi.
Želim vam, da preživite kar se le da miren
december v krogu tistih, ki vam pomenijo
največ, in si ga naredite kar se da čarobnega.
Brez daril v tem prazničnem času ne gre. Vedno
je lepo prejeti kakšno malenkost, še lepše pa
jo je tudi dati, sploh če veš, da je prejemnik
darila vesel. Ljudje še vedno najraje prejemamo
pozornosti, za katere vemo, da se je tisti, ki nam
jih podarja, zanje potrudil. Premislimo torej o
kakšni malenkosti, ki jo naredimo sami.
Ker ne moremo na sprehode po različnih mestih,
to naredimo v domačem okolju. Ker ne moremo
v kino in na razne predstave, se usedimo skupaj
z domačimi in si zavrtimo kakšen film. Specimo

Ne prezrite
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12
14-15
16-17
18
19

pecivo in kekse, skuhajmo si kakšen obrok, ki
ga običajno ne pripravljamo, si v stanovanje
obesimo belo omelo ter si privoščimo malo
razvajanja. Tudi zaplesati ni težko v domačem
okolju. Ob priložnosti pa postavite kakšnega
snežaka.
Mogoče leto 2020 ni bilo naše leto. Nič hudega.
Leto 2021 je pred vrati in možnosti za izboljšavo
imamo veliko. Prav tako imamo dovolj časa za
novoletne zaobljube, brez katerih preprosto ne
gre.
In ne pozabimo na novoletna voščila, ki so lahko
izrečena tudi brez stiska rok in objemov. Nekje
sem prebrala, da naj bi bilo pošiljanje voščil
staro 200 let in naj bi izhajalo iz Avstrije. Slovenci
pa smo bili eni prvih narodov, ki smo prevzeli
pisanje voščil ob iztekajočem se letu. Torej si
ostanimo zvesti.
Vedoč, da je samo sprememba večna, cenimo
čas. Vse dobro.
Mojca Pernovšek

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

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Annemarie Culetto,
Eva Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj,
Tanja Urek, Petra Biderman, Robert Guček.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Jože Hvala
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide 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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Občinske strani
Zamenjava strehe z barvanjem strešnega opaža je
potekala v večnamenskem domu na Kompolju. Na
domu je bil nameščen tudi defibrilator, prav tako je
tam zamenjana košarkarska tabla z obročem.

Sanacija sanitarij, ureditev dodatnega prostora
za shrambo in zagotovitev ogrevanja so ureditve,
izvedene v pritličnih prostorih pri sevniškem bazenu,
ki jih uporablja Mladinski svet občine Sevnica.

Sobivam,
sodelujem, soodločam

Izvedena je bila ureditev mansardnih prostorov in Na Šmarčni je ob vstopu v kraj izvedenih več ukrepov
za umiranje prometa.
Zaključek leta je priložnost, da se ozremo na prehojene stopnišča v večnamenskem domu na Artem.
poti in opravljeno delo. V letu 2019 je Občina Sevnica
v sklopu projekta Sobivam, sodelujem, soodločam
prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu
podajanju predlogov v proračun za leto 2020 – v
obliki tako imenovanega participativnega proračuna,
za kar je bilo namenjenih 70.000 evrov.
Cilj participativnega proračuna je, da zajame ideje
in predloge, ki omogočajo izvedbo širše uporabne
vrednosti. Takšne, ki dodajo kamenček v mozaik
prijetnega bivanja v posameznem kraju. V članku
predstavljamo vse ureditve, ki so v sklopu letošnjega
participativnega proračuna na zelo različnih območjih
občine in področjih življenja vnesli izboljšave, ki so jih
predlagali občani.

Spoštovane občanke, spoštovani občani.

Restavratorsko-konzervatorska dela so potekala na
Glavnem trgu v Sevnici na kužnem znamenju, ki ga
poznamo tudi pod imenom Martinovo znamenje.

Leto, ki odšteva svoje zadnje dni,
se bo v zgodovino časa vpisalo kot leto mnogih preizkušenj.
Na osebni, poslovni in širši družbeni ravni vseskozi iščemo kompromise,
kako vsakodnevni utrip življenja in dela ustrezno prilagoditi vsem izzivom epidemije.
Močna opora so nam vrednote družbene odgovornosti in solidarnosti, pogum in optimizem.
Vse te vrednote ohranjajmo, jih krepimo in nadgrajujmo.
Božično-novoletni čas naj bo prijazen do vsakogar in do vseh.
Naj obdarja s toplino, prinaša veselje in iskrivost.
26. decembra se s ponosom spomnimo na dogodke izpred 30 let,
ki so nam omogočili življenje v samostojni državi.

Na Dolnjem Brezovem so bili za namen izobešanja
zastav ob državnih praznikih opremljeni drogovi
javne razsvetljave. Na prometnici skozi ta kraj je bila
urejena tudi zvočna izolacija pokrovov kanalizacijskih
jaškov. Na igrišču je urejena parkovna oprema, v
kraju sta novi solarni svetilki.

V novem letu 2021 vam želimo predvsem zdravja,
hkrati pa tudi veselja in zadovoljstva na vseh poteh življenja.
S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, s sodelavci
4
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Na Logu so bila urejena otroška igrala na območju ob
Savi, prav tako elementi za zunanji fitnes na prostem.

Pa

Kmečka zadruga Krško
z.o.o., Akval d.o.o
Občinske
strani

Prijazni tudi do čebel
Občina Sevnica uspešnost dela preverja na različnih
področjih, tudi v sklopu raznih ocenjevanj. Že četrto
leto zapored je letos prejela naziv prostovoljstvu
prijazno mesto, letos tudi certifikat Mladim prijazna
občina. Svoj odgovorni odnos do narave je v teh
dneh potrdila tudi z odličnim tretjim mestom na
izboru občin, prijaznih do čebel.

Koraki do celovite obnove
Tončkovega doma

V kraju Škovec je potekala prenova treh počivališč
za pohodnike, pa tudi ureditev okolice kozolca,
namenjenega družabnemu dogajanju.

V prvi polovici leta je Občina Sevnica zaključila
celovito obnovo kuhinje, vhodnega dela in
predprostora ter večnamenske sobe v pritličju
Tončkovega doma. Krasi jo tudi razstava o ribištvu
na Sevniškem, ki bo na ogled ob vnovičnem odprtju
doma. Obnova je bila izvedena v sklopu projekta Ribe
na naravovarstvenem območju, ki ga je sofinanciral
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Čebelarska zveza Slovenije je tudi letos pripravila
tradicionalni posvet ob dnevu čebelarskega turizma,
ki je vedno priložnost spoznavanja dobrih praks
čebelarskega turizma in možnosti te dejavnosti.
Posvet je letos potekal z uporabo spletne aplikacije,
del vsebine pa je bil namenjen tudi razglasitvi
rezultatov natečaja za izbor občine, najbolj prijazne
V Krajevni skupnosti Blanca in v naselju Dvorec so bili do čebel.
urejeni hidranti, ki omogočajo hitrejšo odzivnost v
Natečaj je Čebelarska zveza Slovenije organizirala že
primeru gasilskih intervencij.
10. leto zapored, s ciljem, da nagradi občine za dobro
sodelovanje s čebelarji na njihovem območju in k
temu kar najbolj spodbudi še druge občine. Med 24
sodelujočimi je zmagala Občina Ormož, drugo mesto
je osvojila Občina Laško, odlično tretje pa Občina
Sevnica.

Občina Sevnica je skupaj s partnerji pripravila in
uspešno prijavila tudi projekt Z ribami do zdravja,
za katerega je bila odobritev sofinanciranja prejeta
konec novembra. V sklopu projekta, ki bo prav
tako sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, bo obnovljena mansarda
Tončkovega doma na Lisci, urejen razstavni prostor
in prostor za druženje, poleg tega bodo izvedene tudi
vsebinske delavnice na temo spoznavanja vodnih
ekosistemov, rib v kulinariki in rabe odpadnih surovin.
Da pa bo celota zaokrožena, bo Občina Sevnica v
sklopu projekta Centri interpretacije zavarovanih
območij preuredila tudi nastanitvene prostore v
etaži nadstropja. Ta projekt bo sofinanciral Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira
v podeželje.

Občina Sevnica pomen čebelarstva krepi z različnimi
aktivnostmi: izvaja trajnostne okoljske ukrepe, skrbi
za ustrezne krajinske ureditve in zasaditve medovitih
rastlin, nudi podporo promociji izdelkov in lokalno
pridelani hrani, ozavešča občane, izvaja razne
izobraževalne vsebine, omogoča delovanje sevniške
tržnice s stalno prisotnostjo lokalno pridelanega
medu in še veliko drugega.
Urejena in asfaltirana je bila protiprašna zaščita od
parkirišča pri trgovini Lidl do večnamenske poti za
Savo.

Sanacije cest na
plazovitih terenih občine

Ker je bil odziv na sodelovanje zelo pozitiven, je
Občina Sevnica k projektu Sobivam, sodelujem,
soodločam pristopila tudi letos.
Na poziv je bilo prejetih 48 pobud, od tega je bilo 45
Izsek iz razstave v prostorih Tončkovega doma
obravnavanih, ena je bila vložena prepozno, dve pa
sta bili v realizaciji že letos. Po opravljenih ocenah
pobud z vidika pristojnosti oziroma pravno-formalnih
Ena zahtevnejših je
Z vsemi navedenimi ureditvami bo nastanitveni
vprašanj je bilo 28 sprejetih in uvrščenih v proračun
sanacija brežine ob lokalni cesti Blanca–Poklek.
del Tončkovega doma v obeh nadstropjih v celoti
za leto 2021. Za projekt se v proračunu leta 2021
obnovljen.
V
sklopu
sanacij
na
plazovitih
terenih
občine
je
letos
nameni dobrih 96.000 evrov.
zaključenih več ureditev, med njimi sanacije ceste
Pobude, ki v procesu razpisa še niso bile uvrščene, pa Gradec–Čanjska gora, prepusta v Stržišču, brežine ob
gotovo spodbudijo k razmisleku, da v prihodnjih letih javni poti Rovišče–Breška gora, plazovitega območja
postanejo del bodočih ureditev. Prejete pobude, za na javni poti Okič in brežine pod gradom v Sevnici,
katere Občina Sevnica ni pristojna, se posredujejo ureditev ceste v sklopu sanacije plazu na Ledini in
drugim ustreznim organom z namenom aktivnega stabilizacija ob cesti skozi Apnenik. Ena zahtevnejših
sodelovanja pri izvedbi.
je sanacija brežine ob lokalni cesti Blanca-Poklek.

www.obcina-sevnica.si
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Cestna mreža je v sevniški občini zelo gosta zaradi
velike razpršenosti poselitve. Veliko cest teče po
geološko izredno zahtevnem terenu, plazovi in cestni
usadi pa so zato stalnica in s tem velika težava.

Po občini
gasilskega doma z novim toplotnim ovojem fasade
na gasilskem domu. Oktobra nam je Očina Sevnica
poklonila avtomatski eksterni defibrilator (AED),
ki je nameščen na pročelju gasilskega doma in je Kot vsak december je tudi letos 4. decembra Sevnica
namenjen širši uporabi in tudi gasilcem za potrebe zasijala v praznični podobi skupaj z virtualnim
Prostovoljno gasilsko društvo Tržišče je osrednje intervencij.
dogodkom Z lučko na grad.
društvo v III. sektorju Gasilske zveze Sevnica. Vodstvo
društva se zaveda, da je treba v preventivne namene,
izobraževanje članstva in vzdrževanje gasilskega
doma vlagati veliko znanja, energije in finančnih
sredstev. Tako je bilo v letu 2010 nabavljeno novo
gasilsko vozilo GVC 16/25, ki je opremljeno z vso
gasilsko in zaščitno opremo skladno s tipizacijo
Gasilske zveze Slovenije. V letu 2011 je društvo v
uporabo predalo novi gasilski kombi GVM-1.

PGD Tržišče z novo podobo
gasilskega doma

Leta 2020 je društvo praznovalo 70-letnico delovanja
organiziranega gasilstva v Tržišču. Ta jubilej smo
nameravali obeležiti s slovesno sejo in veliko gasilsko
veselico ter prevzemom novih pridobitev v gasilskem
domu. Žal so nam ukrepi, povezani z novim
koronavirusom, to preprečili. Najprej smo odpovedali
gasilsko veselico in prestavili sejo na poznejši čas v
upanju, da se epidemija malo umiri. Z zaostrovanjem
epidemioloških ukrepov načrtovane seje do zdaj še
nismo mogli izvesti, vendar smo gasilci v Tržišču kljub
temu ponosni na delo in rezultate, ki smo jih dosegli
V naslednjih letih smo veliko pozornosti namenili v zadnjem obdobju.
izobraževanju članstva v društvu na vseh ravneh,
in sicer izobraževanju gasilske mladine in tudi
operativnih članov. Člani so se udeleževali
izobraževanj, ki jih je pripravila Gasilska zveza
Sevnica. Nekateri naši člani pa so svoje znanje še
dodatno izpopolnili na Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje na Igu in v Sežani.
Na občnem zboru leta 2016 je društvo sprejelo sklep,
da bomo postopoma v prihodnjih letih energetsko
sanirali gasilski dom v Tržišču. Tako smo v letu 2017
na njem obnovili strešno konstrukcijo in zamenjali
strešno kritino z vsemi pripadajočimi zaključki. Na
začetku leta 2018 smo zamenjali celotno stavbno
pohištvo v gasilskem domu, in sicer vsa okna, vhodna
vrata in vrata na gasilskih garažah. Istega leta smo se
prijavili na razpis projekta Pametne vasi za jutri. Na
projektu smo bili uspešni in si pridobili prepotrebna Na koncu se zahvaljujem vsem članom in članicam
nepovratna sredstva za delno obnovo notranjosti ter gasilski mladini za čas in trud, ki ga namenjajo
gasilskega doma. Dela smo nadaljevali v letu 2019 s delovanju društva. Posebna zahvala gre tudi Gasilski
kompletnim notranjim opleskom gasilskega doma, zvezi Sevnica, Občini Sevnica, Krajevni skupnosti
zamenjavo talnih oblog in notranjih vrat v zgornjem Tržišče in preostalim pokroviteljem, ki nam pomagajo
delu gasilskega doma, izdelavo nove kuhinje ter po svojih močeh pri naložbah gasilstva v Tržišču.
nabavo 60 stolov za razne prireditve, ki potekajo
v domu. Letos smo zaključili energetsko sanacijo
Peter Jamšek, Upravni odbor PGD Tržišče

Sopotniki Sevnica na zaslužen oddih
Drage uporabnice in dragi uporabniki.

Obveščamo vas, da bomo
od srede, 23. decembra 2020,
do nedelje, 3. januarja 2021,
Sopotniki Sevnica na dopustu.
V tem času ne bodo mogoče rezervacije in tudi ne bo prevozov.
Sopotniki bomo aktivni spet v ponedeljek, 4. januarja prihodnje leto.
Sopotniki si bomo v tem času oddahnili od starega leta in si nabrali moči za novo.

Januarja pa bomo spet z vami na poti kot človek človeku sopotnik.

Vesele praznike in srečno 2021.
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Praznična Sevnica

Poleg praznične okrasitve in osvetlitve našega
kulturno-zgodovinskega bisera smo več pozornosti
namenili okrasitvi novega dela Sevnice, predvsem
ponovno oživelega Trga svobode. Tam osrednje
mesto predstavlja eno izmed dveh dreves želja, ki
ju prepoznate po rdečih srcih. Vabimo vas, da nanj
obesite na listek napisane dobre želje zase, svoje
bližnje in vse ljudi tega sveta. S tem boste dodali svoj
kamenček v mozaik prazničnega decembra.

Po občini
Drugo drevo želja stoji na zahodni terasi sevniškega
gradu. Drevesa v Sevnici so okrašena z zlatim
sadežem sevniškega – avtohtonim jabolkom sevniško
voščenko. Ta je glas o naših krajih v svet ponesla že v
19. stoletju, ko so jo, v nasprotju z drugimi jabolki, ki
so jih prodajali na kilograme, prodajali po kosih, vsak
sadež posebej zavit v svilen papir.

PGD Breg ob koncu leta
Najmanj, kar lahko rečemo za leto, ki je za nami, je
to, da je bilo posebno. Takšno je bilo tudi za gasilce in
gasilke Prostovoljnega gasilskega društva Breg, ki je
že sedem desetletij pomemben del sistema varstva
pred požari, zaščite in reševanja v občini Sevnica. Pa
ni bilo posebno le zaradi epidemije, ki je vse obrnila
na glavo, ampak tudi zaradi močne nevihte s točo,
ki je zadnji avgustovski dan pustila pečat na sleherni
hiši na tem območju, zelo močnega tudi na gasilskem
domu, ki je v trenutku ostal brez strehe. Gasilci in
gasilke se zato tudi takole zahvaljujemo vsem, ki ste
nam priskočili na pomoč, da ima naš dom spet streho
in bo, upamo, da kmalu, spet lahko prostor za prijetna
druženja. Hvala vsem krajanom in krajankam, ki
nam vsa leta stojite ob strani, tudi z vašo pomočjo
nam je uspelo, da smo v letu, ki je minilo, bogatejši
za zelo pomembno pridobitev, novo vozilo. Starega
je namreč v dobrih 20 letih že dodobra načel zob
časa. Iskrena hvala vsem donatorjem, še posebno
pa za finančno pomoč Občini Sevnica, Gasilski zvezi
Sevnica, TE Brestanica in Gen-iju. V želji, da bi ga
uporabljali le za prijetne vožnje, vam želimo vse
dobro v novem letu. Naj bo zdravo in Na pomoč!

Lisica je bila presenečena, ko je na potoku zagledala
novi jez in se obrnila k sovi: ˝Kako vam je pa to
uspelo? Ne morem verjeti!¨
Sova je odvrnila: ˝Sama nisem močna, a lahko
pomagam drugače. S skupnimi močmi lahko
premagamo vse težave in dosežemo tudi to, kar se
sprva zdi nemogoče!˝
Izvajanje programa Večgeneracijski center Posavje
Sevnica poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica,
omogočajo pa ga Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni
sklad ter Občina Sevnica. Več informacij o programu
je dostopnih na spletni strani večgeneracijskega
centra (www.vgc-posavje.si) in na elektronskem
naslovu vgc.posavje.sevnica@gmail.com.
Družinski inštitut Zaupanje
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka

E-izobraževanje
za prostovoljce
Saša Llapushi se je s prostovoljstvom začela ukvarjati

Vir: Gasilci in gasilke PGD Breg. lani na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici.

Pred kratkim sem ji po e-pošti posredovala povabilo
Slovenske filantropije na uvodno e-izobraževanje
za prostovoljce in prostovoljke, na katerega se je
z veseljem odzvala. Ker v času epidemije zaradi
koronavirusa ne morejo izvajati delavnic za
prostovoljce v živo, so pripravili izobraževanje na
Vedno nam je v veselje, ko pri naših prostovoljcih daljavo in jim kljub temu omogočili, da pridobijo
spodbudimo nove talente. Marku Jazbecu je poziv novo znanje o prostovoljstvu.
k pisanju prispevkov odprl nove poglede na lastno
ustvarjalnost. Njegova prva basen Basen o bobru
je prikaz njegovega doživljanja prostovoljstva, pri
čemer je poudarek na sodelovanju in nesebičnosti.

Basen o bobru

Njena žlahtnost dopolnjuje čudežno podobo mesta,
v katerega se pripeljemo čez most s tisočerimi utrinki,
ki v te dni vnašajo upanje na boljši jutri.

Mlad, sveže poročeni bober si je zadal cilj, da svoji
ženki in bodočim otrokom omogoči varno in mirno
družinsko okolje. Odločil se je, da bo na potoku, ki
se vije ob gozdu, zgradil jez. Začel je zbirati vejevje
iz starih debel in kup na potoku se je večal in večal.
Sova in lisica sta bili dobri prijateljici. Ob druženju sta
opazovali pridnega bobra, ki se je trudil uresničiti svoj
cilj.
Sova je skoviknila bobru: ˝Bober! Kako boš pa zgradil
ta jez? Imaš kaj izkušenj s tem?˝
Bober je zavzdihnil: ˝Žal ne! Skrbi me, ali bo zgrajen
dovolj trdno. Ne vem, kako bom sem spravil največja
drevesna debla.˝
Sova mu je rekla: ˝Poklicala bom siničko.˝
Lisica je nejevoljno odvrnila sovi: ˝Kaj se trudiš s tem
bobrom, glej, kak rep ima!«
Sinica je vsako leto pletla gnezdo, da bi omogočila
čim boljši prostor svojim majhnim kričačem, in z
veseljem je priletela in svetovala bobru: ˝Bober!
Zgradi ta jez čim bolj trdno in tako na gosto, da ne bo
prepuščal vode!˝
Nato je sovica poklicala še medveda.
Lisica je znova negodovala in dodala: ˝Kaj pa kličeš
tega groznega orjaka, kosmatinca? Kaj ti bo?˝
Ko je medved prispel, ga je sova prijazno nagovorila:
˝Medved, dovolj si močan, da lahko pomagaš
bobru.˝ Medved je bobru spodbudno zabrundal:
˝Seveda ti bom pomagal! Težje kose lesa prepusti
meni in bova tako hitro končala!˝
Bober se je vsem zahvalil, sovi pa še dodatno
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica pohvalil: ˝Sova, hvala za tvoj trud! Res si najbolj
Foto: Jože Hvala modra prebivalka gozda.˝

Obravnavana tematika je bila raznovrstna. Vsak po
svoje so jo predstavili štirje predavatelji: Tjaša Arko,
Primož Jamšek, Mateja Slapnik in Jaka Kovač. Bistvene
točke seminarja so bile: vloga prostovoljskega dela v
družbi, motivacija za prostovoljsko delo, odnos med
prostovoljcem in uporabnikom, delo z ranljivimi
skupinami, komunikacija, pravice in odgovornosti
prostovoljcev in prostovoljk ter etični kodeks
organiziranega prostovoljstva.
“Izobraževanje je bilo poučno, saj sem pridobila
nove poglede in pristope k prostovoljskemu delu,
ki mi bodo koristili tudi v vsakdanjem življenju. Tudi
moj odnos do prostovoljskega dela se je spremenil.
Spoznala sem, da obstajajo številne priložnosti, pri
katerih lahko delujem po načelih prostovoljstva na
način, da aktivno podarjam sebe in svoj čas – ne le z
delom, v katerega vlagam svoj čas in energijo, ampak
tudi s prijazno besedo, nasmehom ali objemom.
Ko naredim to po svobodni volji, brez pričakovanj,
me to notranje obogati. Tako lahko drug drugemu
polepšamo vsakdan. Česa takega bi bil vesel vsakdo
izmed nas, kajne?” je povzela in mi predstavila še
nekaj dodatnih idej, s katerimi bi lahko obogatila
vsebino našega prostovoljskega dela.
Izvajanje programa Večgeneracijski center Posavje
Sevnica poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica,
omogočajo pa ga Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni
sklad ter Občina Sevnica. Več informacij o programu
je dostopnih na spletni strani večgeneracijskega
centra (www.vgc-posavje.si) in na elektronskem
naslovu vgc.posavje.sevnica@gmail.com.
Družinski inštitut Zaupanje
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka
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TZOS
A decembra nam v teh nenavadnih časih niso
obogatili le venčki. Takoj na začetku meseca smo se
namreč lotili peke piškotov, k čemur nas je povabilo
pismo Vencember v vsako hišo.

V soboto, 5. decembra, je od 8. do 12. ure potekala
prva od petih decembrskih tržnic v tem mesecu.
Na prostoru Kmečke tržnice so se poleg stalnih
ponudnikov predstavili s svojimi izdelki in pridelki še
dodatni lokalni ponudniki. Njihova ponudba je bila
pestra, zanimiva in raznovrstna.

Adventni venčki v spomin

Milena Mastnak je v svojem življenju v Sevnici svoje
znanje in pogled na urejenost okolja, ozelenjevanje
in ocvetličevanje prenesla na številne od nas. S
številnimi delavnicami, ki jih je izvajala po vsej
občini, tudi v sodelovanju s turističnimi društvi, je
številne posameznice in posameznike navdihnila
za ustvarjanje z odsluženimi kosi, inovativnimi
zasaditvami, drznimi kombinacijami, ki se kažejo
na številnih javnih površinah in zasebnih vrtičkih. S
svojim znanjem je pomembno zaznamovala tudi
projekt Moja dežela, lepa in gostoljubna v občini
Sevnica in Posavju, kjer je kot članica ocenjevalne
komisije sodelovala vrsto let.

Čudežni december v
Sevnici – prva decembrska
kmečka tržnica

Že druženje ob domači pečici in omamne vonjave
sveže pečenih piškotov so poskrbeli za prijetne
občutke, ko pa smo piškotke zavili in jih odnesli
sosedom, smo se počutili res praznično. Veselje
in toplina v srcu so se še stopnjevali, ko smo videli,
koliko Miklavževih pomočnikov se je spomnilo na nas
in nam pred vrati pustilo okusna darilca. Po celotnem
tednu sladkanja je bil na vrsti glasbeno-pevski večer,
po domovih smo si namreč priredili karaoke. Pesmi z
božično in novoletno tematiko so zvenele po hiši in v
pripevanje privabile še družinske člane, ki menijo, da
nimajo posluha. Tik pred božičem nas čaka še zadnji
izziv – izdelava unikatnega darila za domače.

Obiskovalci so bili navdušeni nad ponudbo in so
to pokazali z nakupi. Pohvalno je, da kupci cenimo
lokalno ponudbo ter z nakupom podpremo
prizadevanje in delo ponudnikov. Prodaja je potekala
skladno z veljavnimi ukrepi in navodili NIJZ.
Vabljeni k obisku naslednje decembrske kmečke
tržnice, od 8. do 12. ure. Seveda pa ste vabljeni na
Kmečko tržnico tudi vse redne tržnične dni, ki so
vsako sredo, petek in soboto.
Nakup iz rok gospodarja se splača.

Ločani vam darilo pošiljamo v obliki naslednje misli:
»Več prazničnega vzdušja v ljudeh, več ljubezni v
dlaneh, več topline v očeh in več prijaznih besed. Vsi
želimo si ta 'več'.« Naj ga bo v letu 2021 kar največ.
Sergeja Cesar

Primere dobrih praks pa je delila tudi na predavanjih.
Vpliv njenega dela je mogoče zaznati tudi v adventnih
venčkih, ki v teh prazničnih dneh krasijo ograjo nad
železniško postajo v Sevnici. Tja smo jih na pobudo
Jerce Šantej in Cvete Jazbec s podporo KŠTM Sevnica
in Turistične zveze občine Sevnica obesili številni
posamezniki, ki se nas je Milena v življenju dotaknila.
Simboli večnosti, upanja in svetlobe so poklon
spominu nanjo.
Annemarie Culetto, Turistična zveza občine Sevnica

Vencembrsko vzdušje
v Loki
Prvo adventno nedeljo smo v Loki praznovali v krogu
svojih najbližjih. A nismo bili le z domačimi med
štirimi stenami. Odpravili smo se tudi na adventno
stezo – sprehajalno pot ob Savi, kamor smo v zadnjih
novembrskih dneh obesili svoje adventne venčke.
Letos je ogled venčkov še posebno doživetje. Ograjo
sadovnjaka jih namreč krasi kar 80, sporočajo pa
nam, da je vencember postal del nas, prebivalcev
KS Loka in vseh, ki jim projekt povezovanja in
sodelovanja v decembru veliko pomeni. Venčki nam
lepšajo sprehode ves december in njihovo izvirnost
lahko občudujemo v različnih vremenskih razmerah.
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#kupujmolokalno
Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNICA

Naj vas vrednote in občutki,
ki jih vsako leto prinese
čas veselega decembra,
spremljajo vse dni novega leta.

!

o
Srečn

Zdravja in miru vam želimo člani Upravnega odbora Turistične zveze občine Sevnica
Annemarie Culetto, predsednica TZOS

Turizem
Decembrska
kmečka tržnica
Decembrske sobote na Kmečki tržnici v Sevnici so
letos drugačne. Postavili smo 10 dodatnih stojnic in s
tem popestrili redno ponudbo. Stojnice smo v najem
ponudili lokalnim ponudnikom, na tržnici pa lahko
kupite skoraj vse sestavine, ki jih potrebujete za
pripravo prazničnih jedi. Kupite lahko lešnike, orehe,
pregreto smetano in skuto za potico, različne sire in
mesnine, penine, vina in tudi pivo, da boste lahko
nazdravili, pozabili pa nismo niti na darilni program.
Svojim najdražjim lahko kupite naravna mila, eterično
olje, orgonite, ročno narejen nakit in drugo.
Hkrati so na tržnici tudi redni ponudniki z medom,
sadjem in zelenjavo, v pokritem delu pa ponujajo še
mesnine in pekovske izdelke.
Poskrbeli smo, da prodaja poteka skladno z ukrepi
NIJZ in stojnice razporedili po celotnem parkirišču
pred banko.
Tako lahko obiskovalci brez težav ohranjajo
medsebojno razdaljo, hkrati pa jih seveda pozivamo,
da upoštevajo tudi druge ukrepe. Označili smo vhod
in izhod ter omogočili krožno gibanje, da si lahko
ogledate celotno ponudbo. Obiskovalce seveda
prosimo, da upoštevajo predlagani način vstopanja
in gibanja po tržnici.
Nanjo vas poleg sobot vabimo še na oba
predpraznična četrtka, 24. in 31. decembra.
Na praznične dni bo tržnica zaprta.

Nadgradnja kolektivne
blagovne znamke Sevnica
Premium v letu 2021

S polic naših prodajaln
v vaš dom

Dne 1. decembra 2020 smo za ponudnike nastanitev
v občini Sevnica izvedli prvo delavnico, ki je potekala
na spletu. Namen delavnice je bil ponudnikom
predstaviti pogoje za prijavo na ocenjevanje
namestitev za pridobitev pravice do uporabe
certifikata kakovosti Sevnica Premium, s katerimi jih Na KŠTM Sevnica smo v sodelovanju z Dobrotami
Posavja ustvarili darilne pakete, ki jih sestavljajo
je seznanila Tanja Lešnik Štuhec.
izbrani izdelki s polic Doživljaja, TA Posavje in Grajske
prodajalne na sevniškem gradu. Ti so lahko lepo
darilo za vaše drage ali prava grajska popestritev
za vaše praznične dni. Izbirate lahko med Grajsko
čajanko, Grajsko desetino in Grajskim užitkom.

Prednosti certificirane nastanitve je predstavila Urška
Topolšek Planinšek s Kmetije Urška in ponudnike
pozvala, naj se ne ustrašijo začetnih naložb in
Za dostavo na dom kliknite na
birokracije, saj so začetni vložki kmalu povrnjeni,
www.dobrote-posavja.si.
ponudniki s certificirano ponudba pa med gosti
čedalje bolj cenjeni in zaželeni. Vsem, ki ste delavnico Po predhodnem dogovoru na dozivljaj@kstm.si ali
zamudili, bomo omogočili dostop do vsebin, ki so bile 051 680 287 pa jih lahko prevzamete tudi v Doživljaju.
predstavljene na delavnici, z željo, da tudi ponudbo Naj se grajski užitki nadaljujejo še v leto 2021.
občine Sevnica v novem letu dvignemo na še višjo
raven.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Virtualno praznično
vodenje po Sevnici

Urška Colner, KŠTM Sevnica

Ho-ho-LOV!
– decembrski lov na srečo
O posebnem decembrskem izzivu smo že pisali. Še
vse do 6. januarja pa imate čas, da izpolnite vseh 10
nalog, ki Ho-ho-LOV! Izpolnjen delovni list vrnite na
KŠTM Sevnica in sodelujte v žrebu za bogate nagrade.
Praznični dnevi, ki so pred nami, so kot nalašč za
raziskovanje domače okolice, čas za druženje in
potep z družino.

Decembra si je praznično podobo nadela tudi
Sevnica in škoda bi jo bilo zamuditi. Ker vas po mestu
nismo mogli popeljati osebno, smo za vas pripravili
spletno vodenje. Naša turistična vodnica Carmen je
vodenje začela na železniški postaji v Sevnici, ki je
že vse od 19. stoletja pomembna vstopna točka v
mesto in, na drugi strani, v svet. Tja je ponesla tudi
svetovno popotnico – sevniško voščenko –, ki je glas
o naših krajih s svojim medenim okusom ponesla
vse do dvorcev v Trstu in Gradcu. Zato se nikar
ne sprašujte, zakaj še zdaj pomembno sooblikuje
praznično osvetlitev Sevnice. Poleg adventnih
venčkov in drevesa želja, ki dajejo mestu praznično
podobo, se je okolica Trga svobode v zadnjih mesecih
leta 2020 spremenila v pravo galerijo na prostem.

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

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

Polepšajmo si praznike
z lokalnimi dobrotami.

Na ogled sta kar dve razstavi – ena o ribah in druga
fotografska. Ker pa na izletu ne sme manjkati
kulinarike in nakupovanja kakšnih spominkov, je tudi
v teh negotovih časih Carmen našla rešitev. Kakšno?
Foto: Jože Hvala
Vabljeni, da si jo ogledate v posnetku virtualnega
Kaj še čakate? Skrajni čas, da se lov na decembrsko prazničnega vodenja po Sevnici na FB KŠTM Sevnica
srečo začne. Več na www.kstm.si.
in Visit Sevnica.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

TRŽNICA
bo odprta tudi v
četrtek, 24.12.2020
in
četrtek, 31.12.2020.

Na praznične dneve bo tržnica zaprta.
Informacije:
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si
januar 2021
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Kultura
Art selection s Tino Konec
in zgodbo, ki se nadaljuje
To leto se izteka in zato vam predstavljamo še zadnjo
avtorico vinske etikete Art selection Tino Konec,
slikarko iz Oplotnice.

Pravljične urice
na gradu Sevnica

Obnova srednje etaže
Lutrovske kleti

Danes je grad, ki drugače predstavlja »srce« Sevnice,
osamljen, zato smo se odločili, da spečega velikana
prebudimo iz »koronskega« sna z branjem pravljic v
grajskih prostorih.
Kdo med nami se ne spominja, kako so nam starši ali
babica, morda varuška ali vzgojiteljica rali pravljico,
ki smo jo imeli tako radi, da smo jo želeli poslušati
vedno znova in znova? Ko pa postanemo starši, je
branje ali pripovedovanje pravljic nekaj najlepšega,
kar lahko počnemo s svojimi otroki ali vnuki. Pa ne
le to, pravljice so za otroke in njihov razvoj tudi zelo
koristne in tudi razmišljanje, da so večerne pravljice
samo za majhne, je napačno. Večerna pravljica je
najlepši uvod v spanje, za velike in male. Zato smo
vsak torek decembra lahko prisluhnili različnim
pravljicam, ki jih še vedno lahko poslušate na FB
KŠTM Sevnica ali gradu Sevnica.

Obnova srednje etaže Lutrovske kleti bo potekala pod
okriljem projekta Od ribiča do graščaka, pri čemer
bo vzpostavljen novi posavski turistični produkt, ki
temelji na življenju in dogajanju med reko, vinogradi
in gradovi, takšnima, kakršna sta bila nekoč, in tako
povezanima, kot si želijo, da bi spet bilo.

Z lučko na grad

Dogodek je ob premieri imel že okrog 100 ogledov.
Če si ga še niste ogledali, vas vabimo na povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=SSgxA-5RZR8.
Vljudno vabljeni tudi na sprehod po Sevnici na ogled
praznične okrasitve in k udeležbi dogodkov v sklopu
Čudežnega decembra.

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica kot partner v projektu razvija novo
turistično zgodbo v Posavju z vodilnim partnerjem
te operacije, Kmečko zadrugo Krško, z. o. o., z
Ribogojnico Akval, d. o. o., in Kulturnim društvom
Leskovec pri Krškem. Operacija bo sofinancirana iz
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
Na projekt smo se prijavili, ker želimo razviti
inovativen turistični produkt Od ribiča do graščaka, ki
bo temeljil na zgodovinsko-naravoslovnih raziskavah
ribištva, ribogojstva, legend, in zasnovati pet zgodb
Od ribiča do graščaka. Vzpostaviti želimo dva Centra
za obiskovalce (v Vinski kleti Krško pri Šrajbrskem
turnu in v Lutrovski kleti pri gradu Sevnica, kjer
se bo vzpostavila infrastruktura za izvajanje
turističnega produkta, postavljeni bosta razstava
in multimedijska oprema. Pripravili bomo različne
programe izobraževanj in informiranja o posavski
ribi, življenju med reko, gradovi in vinogradi, dediščini
in lokalnih izdelkih: program za šole, izobraževalni
filmi, kulinarično-kulturni večeri, kuharski tečaji,
dnevi odprtih vrat. Poskrbeli bomo za promocijo
in promocijsko gradivo: tiskovna konferenca, PRaktivnosti, digitalni marketing, pet kratkih videov,
knjižica z recepti ribje kulinarike in kombinacije z
vinom ter drugi promocijski material.
Veseli smo, da nam je uspelo pri prijavi na operacijo
Od ribiča do graščaka, saj bomo v tem projektu
vzpostavili novi turistični produkt in ga kakovostno
izpeljali, hkrati pa delno obnovili tudi srednjo etažo
Lutrovske kleti. Dela se bodo začela januarja 2021.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Eva Kotar in Anže Rupnik

10

januar 2021

Kaj predstavlja vaše
delo, ki je prikazano
na
decembrski
ediciji linije vina Art
selection?
»Izsek mojega dela,
ki krasi steklenico
vina
oziroma
na
koledarju
predstavlja mesec
december, je detajl
drevesne krošnje
iglavca, v širšem
pomenu pa gre
za eno najbolj
elementarnih
podob iz sveta
narave.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Vse razmere in omejitve v svetu nas v zadnjih
mesecih niso ustavile, da se praznične luči v Sevnici
ne bi prižgale 4. decembra.
Osem let je potekal ob tem čarobnem doživetju
dogodek, imenovan Z lučko na grad, pa tudi letos
ni bilo drugače, le da je bil dogodek organiziran
virtualno na FB KŠTM Sevnica.
V dogodku je bilo mogoče doživeti pohode iz
prejšnjih let, nagovor sta imela župan Srečko Ocvirk
in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.
Kulturno točko pa smo tudi osvežili in popestrili z
zvokom saksofonov, na katera sta zaigrala Sevničana
Eva Kotar in Anže Rupnik.

Njena
subtilna
energija umetnice je
precej pripomogla k
slikarski koloniji, kar
lahko občutite tudi
vi v njenih delih.

Sodobni
človek
se žal prepogosto
ne zaveda njene
vrednosti,
moči
in kakovosti, zato
poskušam s svojimi
risbami v njem
znova
vzbuditi
rahlo
pozabljeni
čut za pozornost
na detajle narave,
na njeno senzibilno
lepoto in harmonijo,
kar se posledično
prenaša v kakovost
n j e g o v e g a
vsakdanjega
življenja.«
V teh posebnih
steklenicah je vino,
ki z leti pridobiva
kakovost, kar pa
lahko rečemo, da
velja tudi za pravo
umetnost.
Zato
naj vam ne bo žal
vstopiti v ta začarani
krog, ki vam ponuja
popotovanja tudi
onstran vseh meja
domišljije, če to
zares želimo.

Kultura
»Na slikah rada odpiram nove svetove,
ki sopodoba
običajno
Osvežena
Ajdi!
Kulturne dvorane Sevnica
zgrajeni
Ali veste,
kdo so ajdi,na
ki sotemelju
nekoč živelidojemanja
na Ajdovskem realnosti. V postopku
gradcu?grafike

e družbeno angažirana umetnost, je
a in z jasnimi podobami razkriva ter

sem pri tej sliki uporabila
plastiko,
Po reciklirano
lani izvedeni zamenjavi
odra je Kulturna dvorana
Sevnica
pridobila
novo
svežino
z beljenjem celotnega
Tako sokajti
poimenovali
v 6. st.takratnega
našega štetja ARTEKA. Modra je misel!
to jestaroselce
bila tema
Slovani, ki so prihajali v stik z njimi na našem območju, kompleksa – dvorane, zaodrja in hodnikov. Ureditev
je v sklopu rednega vzdrževanja javnih objektov
beseda Zame
pa označuje
mitskega
je totudi
svet,
cvet,praprebivalca,
sanje in spoznanje
in upam, da se
velikana, graditelja različnih megalitskih skladov. izvedel Javni zavod KŠTM Sevnica.
Beseda bo
ajd sicer
iz nemške
besede der Heide,
ki vabim v živo na otvoritev
kdoizvira
tega
nalezel….Zato
vas
pomeni pogan. Beseda pogan pa izhaja iz latinskega
pridevnika
paganus, KAZALKA,
ki pomeni kmečki,
razstave
6.2.podeželski,
ob 18.00 uri v Knjižnico Sevnica.«
tudi preprost …

Alenka Černelič Krošelj,
Posavski muzej Brežice

»Vsak dan je popoln po svoje, s tem pa ne mislim le
na svoj dan, temveč na dan vsakega človeka. Odvisno
je le, na kakšen način gledaš nanj.«
OVALKA

Kulturna dvorana je tako pripravljena, da v svojo
sredino, ko bo to vnovič mogoče, sprejme različne
dogodke, ki razveseljujejo ob najrazličnejših
priložnostih.

Tina Konec

Za zaključek leta je
za vas pripravljeno
presenečenje.
Ob
nakupu kompleta Art
selection dobite za
darilo koledar leta
2020.
Čeprav vam datumi ne
pridejo več prav, lahko
uporabite 12 fotografij
umetniških del, jih
izrežete in daste v okvir,
kot je prikazano na
fotografiji.
P. S. V steklenicah je
barriquerana frankinja
Grajske krvi, letnik
2016.
Hmm, lahko vam zadiši
grajska kri …

Vir: KŠTM Sevnica
Foto: Jože Hvala

Ker si prizadevamo oživeti Ajdovski gradec in čim
bolj približati življenje iz pradavnine, bomo kot
partnerji v projektu Ajdovske zgodbe Posavja,
akronim ajdi! organizirali dva večja dogodka, ki
bosta obogatena z izobraževalnimi, kulturnimi in
zabavnimi delavnicami za otroke in odrasle. Dogodek
bomo oplemenitili s kakšnim glasbenim ali plesnim
nastopom, s sedenjem na tleh ob manjšem ognjišču
in pokušanjem neolitskega prigrizka. Želimo, da bo
Ajdovski gradec še bolj obiskan in da se bomo enkrat
na leto vsi skupaj dobili na tem območju ter se
zabavali, družili in hkrati spominjali naših prednikov,
ki so nekoč živeli tukaj.
Uresničevanje načrtovanih dejavnosti iz projekta
Ajdi! bomo začeli na začetku leta 2021.
Se že veselimo.

»Človek zgradi
preveč zidov
in postavi
premalo mostov.«
Joseph Fort Newton

Eva Urh, KŠTM Sevnica

a januarsko steklenico predstavlja
današnji družbi. Lahko so seveda
a nekatere dobičkonosen posel,
se skupaj gledati z nekakšno vizijo
i odpadki lahko postanejo uporabni,
n kako se lahko lotimo problema z
rugačno perspektivo? Bela in črna
Jerca Šantej
dstavljata različne možnosti pogleda
otna.«

www.kstm.si/
grad-sevnica

Qra.si
GRAD
facebook.com/zavodqra
SEVNICA
instagram: arteko_qra
Kjer se vajina
ljubezenska
zgodba začne.

www.kstm.si
Tel.: 051 680 289
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 1. 12.
– četrtek, 31. 12.

Ho-ho-LOV! – decembrski lov na srečo

Po občini Sevnica

KŠTM Sevnica

četrtek, 24. 12.,
ob 8.00

Decembrska kmečka tržnica

Trg svobode

KŠTM Sevnica

sobota, 26. 12.,
ob 10.00

Korak za korakom: decembrska Sevnica

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

torek, 29. 12.,
ob 10.00

Spletna ustvarjalnica - novoletna dekoracija

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

sreda, 30. 12.,
ob 17.00

Prednovoletna čajanka

ZOOM

Družinski inštitut Zaupanje Spletni dogodek

četrtek, 31. 12.,
ob 8.00

Decembrska kmečka tržnica

Trg svobode

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 4. 1.,
ob 17.00

Online Joga

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

sreda, 6. 1.,
ob 18.00

Podjetniški večer z Gregorjem Fickom

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

ponedeljek, 11. 1.,
ob 17.00

Online Joga

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

ponedeljek, 18. 1.,
ob 17.00

Online Joga

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

sreda, 20. 1.,
ob 18.00

Šola podjetništva »Ustvarjanje in trženje blagovne znamke"

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

ponedeljek, 25. 1.,
ob 17.00

Online Joga

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

torek, 29. 1.,
ob 17.00

Pravljične urice z gradu

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

ponedeljek, 1. 2.,
ob 17.00

Online Joga

Fb KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Spletni dogodek

Koledarju dogodkov
za januar na pot
Pred vami je koledar dogodkov (predvsem spletnih), ki je zelo
skromen, kar je nekako razumljivo glede na trenutne razmere. Res
je, da je bil decembrski napovednik prazničen in bogat z zanimivimi
spletnimi dogodki, kot so spletna vodenja po Sevnici, virtualni
pohodi, razni tečaji in delavnice, pravljice za otroke, glasbeni
dogodki, gibalni izzivi in podobno. Prepričani smo, da ste si vsaj
nekaj od tega tudi ogledali ter ob tem pozabili na skrbi in se vsaj
malo razvedrili. Potrudili smo se, da smo vam kljub omejitvam
približali praznično vzdušje in naredili mesec prazničen. Želeli smo
vam pokazati, da vas pogrešamo ob druženjih in dogodkih, smo pa
bili povezani vsaj na ta način.

Spoštovani bralci,
dopisniki Grajskih novic.
Vaših odzivov smo res veseli,
pa tudi vedenja, da nas berete in
s svojimi prispevki pomembno
sooblikujete Grajske novice.
Ob koncu leta se vam zahvaljujemo
za vaše sodelovanje, komentarje,
pripombe, pohvale, rešitve križank,
ugank, skritega kotička.

Želimo vam, da bi si januarja vzeli čas zase, si organizirali prosti čas
tako, kot vam ustreza, seveda ob upoštevanju ukrepov in navodil
stroke glede okužb. Predvsem je zelo pomembno, da ostanemo
zdravi. Za vse bo še čas, tudi druženje bomo nadoknadili, imela pa
bodo res dragocen pomen. Morda se pred epidemijo tega niti nismo
zavedali, vse je bilo morda že preveč samoumevno. A ko bodo prišli
časi, da se bomo lahko objeli, si stisnili roko v pozdrav, bo ta občutek
res neverjeten.
Vabljeni, da si ogledate spletne dogodke, dostopne na FB KŠTM
Sevnica. Pobrskajte tudi po spletni strani www.visit-sevnica.si, na
kateri boste našli veliko informacij o Sevnici, oglejte si turistično
ponudbo (pakete, košarice in druge programe za posameznike,
družine in skupine, degustacije, piknike, oglede gradov in preostalih
znamenitosti) in ko bo prišel čas, boste takoj vedeli, kam se odpraviti,
kaj rezervirati za zanimive izlete in doživetja v občini Sevnica in po
Posavju.
Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
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V letu 2021 si želimo
predvsem dobrega sodelovanja
in prijaznih besed.
Želimo vam zdravje, ljubezen,
medsebojno spoštovanje in mir.
Uredništvo Grajskih novic

Po občini
Božično-novoletna
ustvarjalnica

Pomen človeške bližine
Prostovoljka Mojca Gračner živi v manjšem kraju v
okolici Sevnice, kjer sta živahnost in vrvež na vsakem
koraku, vendar je opazila, da se je v času okrepljenih
epidemioloških ukrepov med ljudi priplazila
odtujenost. Pravi, da so posebej izpostavljene
ranljive skupine, ki so bile že pred izbruhom virusa
deležne stigmatizirajočega odnosa okolice. V okolju,
v katerem živi, se posamezniki počutijo osamljeni in
iščejo njeno bližino. Največ, kar jim lahko ponudi, sta
pogovor in topel objem, nehote pa ljudem polepša
dan tudi njen pes.

Učenci od 6. do 9. razreda OŠ Milana Majcna
Šentjanž so se v ponedeljek, 7. decembra, prepustili
prazničnemu vzdušju in v sklopu tehniškega dneva
ustvarili zanimive voščilnice, venčke, spekli piškote,
okrasili smrečico in razmišljali, zakaj je letošnji
december tako drugačen in kako ga bi ga naredili čim
lepšega.

Ko sem jo vprašala, kaj ji ta srečanja pomenijo, je z
iskrico v očeh dejala: »Meni srečanja in pogovori s
temi ljudmi veliko pomenijo in mi obogatijo življenje,
saj ponujajo priložnosti za medsebojno spoznavanje
in učenje, sprejemanje različnosti, krepijo zavedanje
o pomenu pristnih medosebnih stikov.«
Najbolj jo razveseli, če lahko komu podari toplo,
iskreno besedo in s tem vlije kanček upanja v svetlejšo
prihodnost. Ljudem želi dati občutek, da niso povsem
sami in da nekdo misli nanje. V upanju na skorajšnje
srečanje je dodala: »Zato naj čas korone postane tudi
priložnost, da se vsakdo izmed nas poglobi vase in
občuti pomen medsebojne povezanosti in lepote, ki
ju omogoča pristna človeška bližina.«
Izvajanje programa Večgeneracijski center Posavje
Sevnica poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica,
omogočajo pa ga Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni
sklad ter Občina Sevnica. Več informacij o programu
je dostopnih na spletni strani večgeneracijskega
centra (www.vgc-posavje.si) in na elektronskem
naslovu vgc.posavje.sevnica@gmail.com.
Družinski inštitut Zaupanje
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka
DIŠEČE RAZVAJANJE
Cena: 15,20 €
Milo čebelje, milo sivka in eterično olje - sivka.

V sklopu dejavnosti projekta Pišem z roko so zapisali
nekaj svojih misli, tokrat kljub pouku na daljavo ne
na računalnik.
FIRST LADY
Cenik:
Vino Modra frankinja cuvee 0,75l – 23,90 €
Tradicionalna sevniška salama – 18,00 €
Jabolčni krhlji v čokoladi – 7,90 €
Čokoladni pralineji z modro frankinjo – 5,80 €
Zlata čokolada – 3,80 €
Temna čokolada malina – 5,00 €
Domači čaj – 3,50 €
Lepotilna krema – 14,90 €

Naj bo december res prazničen.

Sara Gačnik
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Mladina
Moje močne točke
Jerica Lipec vas v spletnem predavanju Moje močne
točke sprašuje, ali se zavedate svoje vrednosti, svojih
močnih točk in kako zelo pomembni ste. Ali poznate
koga, ki ima nizko samozavest, ste se kdaj primerjali z
drugimi, ali ste boljši ali slabši?
Predavanje podkrepi tudi s pesmijo Nine Pušlar,
katere glavno sporočilo je: svet je tvoj.

Spletni gibalni izziv
Kot smo začeli novembra, smo nadaljevali tudi
decembra in nič nas ne bo ustavilo januarja. Zdravje
in dobro počutje v telesu smo vzeli v svoje roke in
se podali na kratke, a učinkovite vadbe, ki jih je za
nas pripravila Nežka Koritnik. Vsak ponedeljek smo
migali skupaj in tako oblikovali svojo novo, predvsem
boljšo realnost s tem, ko smo se raztegnili, predihali
in v svoje telo tako vnesli številne pozitivne hormone.
Tudi vi se lahko še vedno odločite in sledite svojemu
bolj sproščenemu dnevu tako, da si ogledate te
kratke in učinkovite vadbe Spletnega gibalnega izziva
na FB KŠTM Sevnica in Mladi v Sevnici.

Tutorstvo
v času pouka na daljavo
Učiteljice in učitelji podaljšanega bivanja OŠ Sava
Kladnika Sevnica smo v času pouka na daljavo prevzeli
vlogo tutorjev. Posebno pozornost namenjamo
učencem, ki potrebujejo dodatno razlago, jim
svetujemo pri reševanju učnih problemov in
organizaciji šolskega dela. Učenec lahko v tutorju

Učenje

Kako pa torej najti svoje močne točke oziroma
verjeti v frazo svet je tvoj? Jerica je predlagala, da
si odgovorite na nekaj vprašanj: kaj mi gre dobro
od rok, kdaj se počutim dobro, kaj se je izkazalo, da
delam dobro, kaj sem si od nekdaj želel/-a delati, na
katere svoje lastnosti, vrednote sem ponosen/-a.
Spodbudila nas je tudi s konkretnimi primeri
konjičkov, v katerih lahko najdemo svojo dobro
stran. Mogoče radi plešete, se ukvarjate s športom,
pečete, delate natančna dela, pišete pesmi, besedila,
poslušate glasbo ali igrate inštrument in vijačite
avtomobile.
V čem ste torej dobri v šoli, službi, pri odnosih v
družini, do prijateljev, živali, narave? Jerica Lipec
je prepričana, da se najdete v najmanj nečem
iz navedenega: odkritosrčnost, empatičnost,
pripravljenost poslušati, zaupljivost, domiselnost,
iznajdljivost,
prilagodljivost,
demokratičnost,
inovativnost, pripadnost, zvestoba, analitičnost,
odločnost, premišljenost.
Jaz sem O. K. in ti si O. K. Jaz imam močne točke in ti
imaš močne točke in drugi me ne ogrožajo. Jaz sem v
redu in imam svoje kakovosti. Primerjanje med seboj
pa po besedah predavateljice nima smisla.
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica
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Naredimo si naslednji trenutek takšen, kot smo si ga
vedno želeli, in sledimo svojim notranjim vzgibom po
bolj izpopolnjenem življenju. Za nagrado ne boste
dobili le bolj zdravega telesa, ampak tudi občutek
zmagoslavja, ko boste končno rekli ne starim
navadam in naredili korak do novih.
In kdo ve, kam vas bo ta občutek zmagoslavja še
popeljal, saj več stvari, kot delamo iz naše moči,
veselja, ljubezni in preostalih dobrih čustev ter
občutkov, več dobrega se nam dogaja tudi v
prihodnosti.
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

FB: Mladi v Sevnici

najde zaupnika, ni ga strah pokazati svojega neznanja
in ga prositi za kakršnokoli dodatno razlago. Tutorji
učence slišimo in zaznamo tudi malo drugače, z njimi
spregovorimo o različnih dogodkih, počutju in jih
vsak dan motiviramo za delo.
Odzivi učencev glede tutorstva so zelo pozitivni. Tudi
pohvale staršev potrjujejo, da je tovrstno delo v času
karantene še kako dobrodošlo in pomembno.
Poučevanje na daljavo je zagotovo drugačno kot
poučevanje v šoli, saj zahteva od vseh nas večjo
prilagodljivost. Učenci in učitelji smo se znašli v novi
situaciji, ki nas uči drugačnega načina komuniciranja,
posredovanja znanja na drugačen način. Vsi
udeleženci učnega procesa se vsak po svoje trudimo,
da svoje delo opravimo predano in odgovorno.
Zagotovo pa vsi pogrešamo poučevanje, stik v živo,
sobivanje v učilnicah, smeh in razposajeno življenje
na šolskih hodnikih.
Kljub delu na daljavo se bomo potrudili, da bomo
občutili čarobnost veselega, prazničnega decembra.
Misel Soerena Kierkegaarda: »Biti učitelj v pravem
pomenu besede pomeni biti učenec. Poučevanje
se začne takrat, ko se učitelji učite od učencev, se
postavite na njihovo mesto in razumete, kaj razumejo
in kako.«
Učitelji OPB OŠ Sava Kladnika Sevnica

Mladina
Spletne ustvarjalnice
Marsikdo izmed vas si je rekel, letos pa ne bom
ničesar prazničnega izdeloval, tudi okrasil ne vem, ali
bom doma. Na KŠTM Sevnica pa so nas v praznično
vzdušje pahnili ravno takšni dogodki, kot so Spletne
ustvarjalnice.

Tako praznično se je za vas Annemarie Culetto lotila
videodelavnice za izdelavo lanterne, ki jo lahko
uporabite za samostojen ali družinski sprehod z
lučko na gradu. Doma pa jo lahko postavite tudi le
kot okras in morebiti celo v zavedanje, da res živimo
v dragocenih časih, saj si lahko ob večerih svetimo z
lučmi, in ne le s svečami, kot so to poznali še ne tako
dolgo nazaj.
Kajti hvaležnost za to, da imamo takšno obilje
različnih spodbud za ustvarjanje, čas, da to naredimo,
in seveda potreben material, že prinese prvo sled
prazničnega duha.
Seveda pa se z ustvarjanjem nismo ustavili le pri
lanternah. Skupaj s Tino železnik smo izdelali čarobni
šal, ki nas bo grel, ko si bomo zunaj ogledovali
čudovite novoletne luči in okrasitve. Lahko pa
uporabite to idejo tudi kot darilo. Če želite izvedeti,
na kateri konec sveta bo poletel Tinin čarobni šal, in
seveda, kako je videti, lahko to še vedno storite na FB
KŠTM Sevnica ali Mladi v Sevnici.
Tistim, ki imate ustvarjanje res v krvi, pa bo seveda v
izziv izdelati tudi božični okrasek s tehniko origami, s
katero vas bo seznanila mag. umetnosti Saša Gornik.
Ker pa berete te vrstice še pred novim letom, naj
vas razveselimo, da vas v živo čaka še zadnja Spletna
ustvarjalnica na tematiko novoletnih okraskov, ki
bo 29. decembra, ob 10. uri, na FB KŠTM Sevnica in
Mladi v Sevnici.
Ustvarite si edinstvene božično-novoletne praznike,
vdahnite vzdušje, ki prihaja, in si s tem napolnite srce.

Kulturni dan
o Prešernu na daljavo
V četrtek, 3. decembra, smo imeli osmošolci OŠ Sava
Kladnika Sevnica kulturni dan o Francetu Prešernu
(ePrešeren). Zjutraj smo se slišali z učiteljicami
slovenščine in se pogovorili o poteku tega dne. Vsi
smo bili zelo navdušeni, saj smo izvedeli, da nam
bo pri spoznavanju Prešernovega življenja pomagal
priznani igralec in voditelj Malih sivih celic Nik Škrlec.
Najprej smo si ogledali kratek filmček, ki so ga
ustvarili bivši učenci naše šole, z naslovom Sevniška
Rozi. Poustvarili so Prešernovo delo, ki se imenuje
Turjaška Rozamunda. Od 8.30 smo v živo spremljali
Nika Škrleca. Na začetku nam je predstavil oblike
asociacij (tehnike pomnjenja), kot so nakupovalni
seznami, imena znanih oseb, nato pa smo začeli
asociacijo povezovati s Prešernom.

Z uporabo Googlovega zemljevida smo si ogledali
rojstni kraj in hišo, v kateri se je rodil, ter osnovno
šolo, ki jo je obiskoval. Odpravili smo se tudi na
Dunaj in si ogledali fakulteto, na kateri je študiral
pravo. Odpotovali smo še do Prešernovega trga v
Ljubljani in si ogledali Prešernov kip. Zanimivo je, da
je Prešernov kip postavljen tako, da gleda Primičevo
Julijo.
Po končanem »izletu« je sledil še kviz, v katerem smo
preizkusili svoje znanje o Prešernu. Odlično smo se
izkazali, saj smo na vsa vprašanja pravilno odgovorili.
Dobili smo možnost, da Nika pokličemo po Skypu in se
mu pridružimo v živo ter se z njim na hitro pogovorimo
oziroma mu postavimo kakšno vprašanje. Večina nas
Nika pozna z družbenih omrežij, zato smo vedeli, da
je zelo dober v sestavljanju Rubikove kocke in da ima
doma hišnega ljubljenčka, govorečo papigo.
Na koncu našega druženja nam jo je pokazal in z
njo naredil nekaj trikov, pozneje pa še hitro sestavil
Rubikovo kocko. S tem se je naše druženje končalo,
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica poslovili smo se in si pomahali.

Ker smo imeli med prenosom tehnične težave, se
nam je vse zamaknilo za približno 15 minut. Vmes
smo imeli 20 minut odmora za malico, nato pa smo se
spet srečali z učiteljicami slovenščine. Pogovorili smo
se o dnevu in ga ovrednotili, potem pa še povedali,
da je 3. december ta veseli dan kulture. Na hitro smo
preleteli tudi kulturo v Sevnici. Ob koncu kulturnega
dne smo še sami poustvarjali na temo Franceta
Prešerna. Delo smo slikali in poslali učiteljicam.

Ta dan nama je bil zelo všeč, saj sva izvedeli veliko
novega o Francetu Prešernu. Nik je Prešerna
predstavil na zanimiv in zabaven način. Navdušeni
smo bili, ko je pokazal papigo in z njo naredil
nekaj trikov. Niku smo lahko postavljali vprašanja
v klepetalnici, vendar pa nekateri učenci s svojimi
izjavami niso pokazali primerne osebne kulture.
Kulturni dan na daljavo je bil zelo dobro organiziran
in tako tudi izveden. Misliva, da smo v tem dnevu vsi
zelo uživali, popoldne pa smo se sprostili na snegu.
Zala Plazar in Ivana Sešlar, 8. a

FB: KŠTM Sevnica
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Šport
Lisička giba

Prenovljeni
bazenski kompleks
dopolnjuje še nova streha

Leto 2020 je bilo zaznamovano z omejitvami, s katerimi smo se srečevali večino
leta. Od marca si nihče niti v najbolj groznih sanjah ni znal predstavljati, kakšno
obdobje bo pred nami. Virus se je globoko zažrl v naša telesa, občutke, delovanje
… Zapolnili ste si svoje dni po svojih močeh, se prilagajali omejitvam, ki so bile Na sevniškem bazenu sta Občina Sevnica kot lastnik in KŠTM Sevnica kot
predpisane. Dobra stran naše okolice, naše občine, je, da smo po površini velika upravljavec v preteklih letih izvedla številne investicije, ki vsaka po svoje
občina. In nas je sicer omejitev gibanja na občine sicer malo omejila z vsemi dopolnjuje v celoti prenovljeno podobo bazenskega kompleksa.
željami, ki jih imamo, pa vendar nam možnosti gibanja na svežem zraku v naši
občini ne manjka.
Vsaka krajevna skupnost v občini ponuja kar nekaj
izletniških točk, pohodnih poti. Marsikatero pot
poznajo le bližnji v soseski, ker ni objavljena, nekaj
pa smo jih objavili v sklopu projekta Lisička giba, in
sicer 21 različnih poti in 5 vrhov v sevniški občini.
Lisička giba pa je bila v letu 2020 prisotna
na kolesarskem dogodku Kolo fest Sevnica
2020 in dogodkih v sklopu Evropskega tedna
športa, pohodnem dogodku Jurkova učna pot.
Izvedenih je bilo nekaj tekem sevniških klubov.
Najbolj dejavne so bile zagotovo aktivnosti med
delovanjem bazena, saj je sezona potekala v
celoti.
Veliko aktivnosti zaradi danih omejitev in
prepovedi ni bilo izvedenih, zato projekt
podaljšujemo za eno leto. Kdor brošuro že ima,
lahko zbira žige v isto. Kdor pa bi želel še eno
brošuro, naj nam to sporoči na elektronski naslov
petra.biderman@kstm.si ali pokliče na številko
031 703 982. Žige lahko zbirate tudi na liste in
jih priložite brošuri, ki jo boste lahko kupili ob
sprostitvi ukrepov v Turistični agenciji Doživljaj.
Kdor pohodnih poti ne pozna, si jih lahko ogleda v besedi in na fotografijah na
naši spletni strani www.kstm.si.
Strokovni kadri v državi nas že obveščajo, da je cepivo že blizu nas in bomo
uspešno premagali tudi ta virus. V nas je pustil dragoceno izkušnjo, zato iz nje
vzemite dobro. Med drugim tudi to, da z gibanjem na svežem zraku pripomorete
k dobremu počutju in zdravju. Ste v naravi na zraku, dobite vitamin D, izgubljate
kilograme in obremenitev na sklepe je majhna. Z aktivnostmi si povečujete
vzdržljivost telesa, povečate srčni utrip, kar je dobro za ožilje, kardiovaskularni
sistem in izboljšuje zmogljivost pljuč.
Poskusite … vzemite si čas za aktivnosti in krepite svoje zdravje in občutili boste
boljše počutje. Istočasno pa zbirajte žige Lisičke giba in poleg svojega zdravja
pridobite tudi hitrosušečo majico s potiskom Lisičke.

Bodi lisička tudi ti.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Ippon pred božičkom
dobrodelno za OŠ Ane Gale
V teh časih se v DBV Ippon močno zavedamo situacije, ki je prizadela vse, tudi v
športu.
Strokovni svet trenerjev se je odločil, da bomo z dobrodelno akcijo s kančkom
volje pred božičem pripomogli k razvoju športa mladih v Sevnici.
Odločili smo se, da bomo zbrali sredstva za nakup »elektronskega tapkalnika«, ki
bi ga potrebovali pri izvajanju šolskega športnega kartona, na OŠ Ane Gale (šola s
prilagojenim izobraževalnim programom).
Trenerji društva smo že podprli akcijo,
vabljeni tudi vi.
Hvala.
Miran Grubenšek

»Ovire te ne smejo zaustaviti.
Če naletiš na zid, se ne obračaj in ne obupaj.
Ugotovi, kako ga preplezati, iti skozi
ali najti način, kako ga obiti.«
Michael Jordan
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Obnove so se zvrstile na vseh točkah, od vstopnega mesta na bazen, garderob,
tuširnic in ploščadi okrog bazena do obnove obeh bazenskih školjk, strojnice,
cevovodnega sistema in vseh drugih inštalacij. Z navedenim je zagotovljeno
bolj kakovostno delo med sezono, ko je bazen odprt, in tudi večje ugodje za vse
obiskovalce.
Bazen zaradi predpisanih epidemioloških omejitev obiska v letošnji sezoni ni bil
uporabljen toliko, kot bi bil sicer. Kljub temu priprave na prihodnjo sezono že
potekajo, in sicer v upanju, da bo prihodnji čas ugodnejši.
Tako je bila v zadnjem času zamenjana streha na celotnem objektu, ki vključuje še
lokal Platz. Pa tudi v notranjih prostorih lokala so čas, ko je javno življenje obstalo,
izkoristili za obnove, ki jih je med obratovanjem teže izvajati. V sklopu obnove
sanitarij so bila izvedena inštalacijska in gradbeno-obrtniška dela. Z obnovo
sanitarnih prostorov bo lokal, ko bo vnovič odprl svoja vrata, še prijaznejši do
obiskovalcev.
Vir: KŠTM Sevnica

Šport
Rokometni klub Sevnica

V drugem delu leta pa se je rokometno dogajanje
zaradi znanih razlogov epidemije izvajalo v manjšem
obsegu. Z zadovoljstvom lahko tudi omenimo, da
nam je Rokometni klub Sevnica uspelo organizacijsko
in finančno postaviti na
stabilne temelje.
Vsega tega pa nam
ne bi uspelo brez vas,
ljubiteljev
sevniškega
rokometa, za kar se vam
iskreno zahvaljujemo. Z
vašo pomočjo smo lahko
več kot stotim otrokom
omogočili
kakovostne
treninge in igranje v
sklopu Rokometne zveze
Slovenija. In pri športu
ne gre samo za aktivno
preživljanje časa.

Strelske discipline
na razdalji 10 m
Sredi oktobra se je začela zimska liga za discipline
10 m, ki poteka na zaprtem strelišču v Sevnici.
Treningi in tekmovanja potekajo s serijsko zračno
puško, standardno zračno puško in zračno pištolo.

člani
Leto 2020 se počasi izteka.
Bilo je nepredvidljivo.
Doživeli smo vrsto zanimivih
preizkušenj. Znali smo se
poveseliti ob uspehih ter
stopiti skupaj tudi takrat, ko
nam ni šlo najbolje. Življenje
je treba sprejeti kot izziv, saj
je sestavljeno iz vzponov in
padcev. Bistvo vsega je, da
se tega zavedamo. Potem je
vse lažje. In tako lahko vsak
dan z optimizmom zremo v
prihodnost.

SdB in kadeti

Trening z zaščitnimi maskami

Na strelišču trenirajo vse kategorije, od cicibanov,
mlajših pionirjev, pionirjev, kadetov, mladincev,
članov in veteranov. Trenutno so najštevilčnejša
kategorija mlajši pionirji, ki so septembra 2020 začeli
trenirati. Zaradi preventivnih ukrepov vsi treningi
potekajo z uporabo zaščitnih mask, zagotavljanjem
predpisane razdalje ter doslednim razkuževanjem
naprav in opreme. Ukrepi ne vplivajo pomembno na
motivacijo za trening ali tekmovanje v sklopu ligaških
tekem, ki jih organizira društvo.

Tu
so
vključeni
vzgoja,
zdrav
način
življenja,
sodelovanje,
prilagajanje, spoštovanje,
potrpežljivost in še bi
lahko naštevali. Vse to so
vrednote, ki jih predajamo
bodočim generacijam.

MdB in MdA
Dogajanje v Rokometnem
klubu Sevnica v letu 2020
bi lahko razdelili na dva
dela. V prvi polovici leta
se je končala rokometna
sezona 2019/2020, ki je
bila za naš klub izredno
uspešna. Izpostavili bi
izrazito povečanje števila
registriranih
igralcev
in igralk rokometa ter
Trening z varno razdaljo
uvrstitev članske ekipe v
Ker je tekmovanje najboljši trening, temu vodilu višji rang tekmovanja.
najbolj sledijo mladinske in članske kategorije, zlasti
tisti, ki pričakujejo poziv slovenske reprezentance, ko
bodo začela potekati mednarodna tekmovanja.

MdeB

Mirko Ognjenovič

Želimo vam uspešno
novo leo 2021.
Naj bo zdravo
in polno novih
športnih dogodivščin.

Razdalje ni,
če sva narazen.
Razdalja je,
če ne prideva skupaj.

Miniči

Vir: Rokometni klub Sevnica
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Iz preteklosti v sedanjost
Namig za premik

Letošnje voščilo

Zaradi svojih arheoloških, kulturnih in zgodovinskih
lastnosti ima poseben pomen za lokalno skupnost in
je kulturni spomenik lokalnega pomena, ki je varovan
skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine,
zato so prepovedani posegi v plasti arheološkega
spomenika, ki se mora varovati v celoti in njegovi
Gomila je v arheologiji kup kamenja ali prsti, nasut izvirnosti in neokrnjenosti. Znotraj območja je
nad grobnico ali grobom. Navadno so okrogle prepovedano postavljanje trajnih ali začasnih
tlorisne oblike, velike tudi do 50 metrov, visoke pa objektov.
tudi osem metrov ali več.
Do gomile pridemo, če se po glavni cesti z Radne
Gomila Hrebec, velika osamela prazgodovinska odpravimo proti Lazam in od tam proti Primožu, kjer
gomila, ki jo najdemo Na zahodnem obronku na križišču (pri avtobusnem postajališču) zavijemo
vzpetine Hrebec (530 m), je iz starejše železne dobe. levo proti Preski in Poganki. Po dobrih 200 metrih
Njen premer znaša 25 m, ohranjena višina pa 3 m. (malo pred Presko) je gomila na desni strani v gozdu,
Ljudsko izročilo govori o zakopanem »zlatem teletu«. nekaj metrov od roba cestišča.

Gomila Hrebec,
Preska pri Boštanju

Naj bo prihajajoče leto
zdravo, srečno in veselo,
da nas bi z radostjo odelo!
Naj korona se izgubi,
ne pogrešamo je mi!
Da bi končno maske sneli
in se dobro spet imeli!
Naj bo konec že tega,
da sočloveku kdo roko spet poda!
Zdravje je na prvem mestu,
saj zdaj živimo kot v »arestu«.
Sreča povsod zraven mora biti,
da veselju vsak dan mogli bi slediti.
Zadosti imamo tele krize,
saj izpraznile se bodo mize.
Nazadnje želim še,
da tako bi se vse naravnalo,
da tudi v denarnici se
bi kaj poznalo!
			

Marija Bajt

Gozd
Prelep je dan,
v globino svojo vabi gozd.

Foto: Ljubo Motore
Ljubo Motore

O tišina,kako si blagodejna!
Misli plavajo v svobodi,
počutim se kot kralj,
ki vlada v tihoti.
Med mogočnimi drevesi,
našla svoje sem drevo
spoštljivo ga objela,
čutila sem življenja sok,
ki v naju se obeh preliva.

Č

Lahkoten je korak,
ko stopam po mehki
z mahom tlakovani poti
lep razgled in mir,
ki ga nič ne zmoti.

Ž

A nekaj se dogaja!
Lahen vetrič, šelestenje listja,
top in hop na tla,
ne to ni suha veja ,pred menoj je že
preproga, kostanja zrelega.
		

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
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Sandra Dermelj

Utrip življenja

Z veliko žalostjo smo v Društvu Univerza za tretje
življenjsko obdobje Sevnica sprejeli novico, da nas
je zapustila naša draga tajnica Danica Pohar. Kdo je
ni poznal? Bila je nepogrešljiva na vsakem dogodku
U3. Na predavanjih nas je pričakala z informacijami,
vpisovala nas je v sezname za ekskurzije in
druge prireditve, pobirala članarino in skrbela za
evidentiranje navzočnosti. Člani in članice so pri njej
vedno lahko dobili vse potrebne informacije ali pa
ji podali svoje pripombe in pobude. Vendar je to le
delček njenega dela in truda, ki ga je vlagala v delo
U3. Vodila je vsa administrativna dela, posredovala
elektronsko pošto članstvu, pošiljala vabila, skrbela
za pošto, sestavljala preglednice in vodila statistiko
naših aktivnosti. Pisala je zapisnike in skrbela za
arhiv društva. Budno je bedela nad sestavljanjem
vsakoletnega Biltena društva in bila živi opomnik
vodstvu U3, da so vse aktivnosti stekle pravočasno
in v načrtovanem obsegu. Čeprav je bilo njeno
delo prostovoljno, je vse te naloge opravljala
profesionalno, kot je veliko let strokovno in prizadevno
delala v planski službi občine Sevnica.Po upokojitvi
se je Danica pridružila Mariji Jazbec, prvi predsednici
U3 Sevnica, pri vodenju društva. Tako sta nadaljevali
sodelovanje kot prej, ko sta bili sodelavki v občinski
upravi. Kar 13 let je bila desna roka predsednice
Marije. Po moji izvolitvi za predsednika društva, leta
2016, je bila moja desna roka skoraj pet let. Brez nje
bi bili moji začetki predsedovanja zelo težki. Danica
pa je obvladala celotno dejavnost društva. Bila je
pravi leksikon in »spominski disk«. Njena navzočnost
in angažiranje sta se zdela samoumevna. Navajeni
smo bili, da je od začetka skrbela za vse. Vendar je
bilo za vse to potrebnega veliko truda in energije in
seveda časa. Kljub temu je našla čas in moč, da je prav
tako prizadevno vodila še tajniške posle v Društvu
izgnancev Sevnica.Novica o tem, da je Danica umrla
po zahtevnem operativnem posegu, nas je globoko
pretresla. Študenti in študentke so jo imeli radi, ker
jih je pred predavanji vedno pričakala z nasmehom.

Aktivnosti DI Sevnica
med epidemijo zaradi
covida-19, 2.del
Ob razglasitvi epidemije zaradi covida-19 je svoja
vrata spet zaprlo tudi Društvo invalidov Sevnica.
A kljub vsemu se določene aktivnosti izvajajo, saj
moramo obveznosti tudi v teh časih izpolnjevati.
Še vedno pošiljamo čestitke našim članom ob
njihovem jubileju, prav tako smo v drugi polovici
decembra poslali voščilnice podjetjem, ustanovam in
društvom ob božičnem in novoletnem praznovanju.
Kot vsako leto smo tudi letos izdelali glasilo DI Sevnica
Utrip, prejeli pa so ga vsi člani DI Sevnica. Nabavili
smo setvene koledarje, ki pa jih bodo naši člani dobili
ob plačilu članarine za leto 2021.
Članice društva so kljub sedanjim razmeram zelo
aktivne, izdelujejo namreč zaščitne maske, ki jih
delimo med naše člane. Redno vzdržujemo tudi
telefonski stik z našimi člani, vzdržujemo društvene
prostore in arhiv društva, poudariti pa moramo, da
tajnik in predsednik DI Sevnica redno vzdržujeta stik
tudi z ZDIS (Zveza delovnih invalidov Slovenija), in
sicer s sekretarko in predsednikom.
Vse članice in člane obveščamo, da bo januarja vsak
dan, od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure,
pisarna Društva invalidov Sevnica odprta. Prejemali
bomo plačilo članarine za leto 2021 in vloge za
ohranjevanje zdravja za leto 2021 v kapacitetah ZDIS.
Vloge sprejemamo do 15. januarja 2021.
V društvene prostor DI Sevnica vstopajte posamično
in z zaščitno masko.
Obveščamo vas tudi, da bodo januarske aktivnosti
prestavljene do izboljšanja epidemioloških razmer
v Republiki Sloveniji. Ko bomo lahko začeli delo,
vas bomo obveščali po telefonu in v glasilu Grajske
novice.
Člane vabimo, da nas, če so osamljeni in potrebujejo
pomoč ter ne vedo, kako si pomagati, pokličejo na DI
Sevnica. Poskušali vam bomo svetovati ali pomagati.
Želim vam lepe praznike. Ostanite zdravi. Ostanite
doma.
Mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS
Roman Novšak, tajnik DI Sevnica

NOVOLETNA ČESTITKA

Danica Pohar v Upravnem odboru U3

Bila je nekakšna ikona U3. Bila je prava »Danica«, kot
tudi rečemo Veneri, ki je najsvetlejše nebesno telo na
nočnem nebu.Danica je zapustila globoko in trajno
sled v delovanju Društva Univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica. Ni besed, s katerimi bi se ji dovolj
zahvalili za njeno delo. Ostala nam bo v lepem in
trajnem spominu.Sašo Jejčič,predsednik Društva
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
Romana Ivačič
Foto: Nevenka Vahtar

www.
mojaobcina.si/
sevnica

Spoštovani članice in člani DI Sevnica.
Leto, ki se izteka, ni bilo rožnato, pa tudi
črno ne. To leto, ki je bilo zaznamovano
s samoizolacijo, je marsikomu dalo
čas, da premisli o sebi, prebere kakšno
dobro knjigo, se posveti svojim bližnjim,
predvsem pa, da ugotovi, koliko so
nam potrebni socialni stiki in kaj nam
pomeni prijatelj oziroma prijateljica.
Leto nas je zaznamovalo in tudi
razsvetlilo, da bomo mogoče drugače
gledali na svoje bližnje in prijatelje okoli
nas. Ob prihodu božičnih in novoletnih
praznikih vam želim veliko zdravja,
sreče in medsebojnega spoštovanja, v
letu 2021 pa naj vas spremljajo zdravje,
veselje, predvsem pa pogum in zdrav
razum. Enako želim vsem občankam in
občanom občine Sevnica.

RECEPT
Recepti nazivu
evropska gastronomska
regija 2021
ob bok
V letu, ko Slovenija nosi naziv
evropske gastronomske regije,
bomo z vami delili recepte, ki so
jih, glede na letni čas, tradicijo
in s kančkom inovativnosti,
pripravili v Gostilni Repovž, ki
ima naziv hiša gastronomije
Sevnica Premium. V njih so
uporabili lokalne sestavine,
živilske izdelke in pridelke,
ki imajo certifikat kakovosti
Sevnica Premium.
Vabljeni, da jim sledite,
in dober tek.
Snežene kepe
s kostanjevim medom
Snežena kepa: Beljake ločimo od rumenjakov in
jih stepemo v sneg. Sneg oblikujemo v žličnike
in jih postopoma skuhamo v večji količini mleka.
Vaniljina omaka: Smetano in mleko v razmerju
1:1 zavremo skupaj s strokom vanilje. V zavreto
tekočino počasi dodajamo mešanico rumenjakov,
sladkorja in škroba. Močno mešamo, da dobimo
gostljato omako, in jo ohladimo. Čokolada Ruby:
Zrnja čokolade Ruby raztopimo v kakavovem
maslu, z modelom oblikujemo želene oblike
in počakamo, da se strdi. Čokoladna krema:
Smetano z maslom zavremo, dodamo belo
čokolado, zmešamo in ohladimo. Na dno
krožnika položimo veliko žlico kostanjevega
medu, nanj sneženo kepo in zalijemo z vaniljino
omako. Krožnik dokončamo še s koščki čokolade
Ruby, nabrizgamo čokoladno kremo in dodamo
sezonsko sveže sadje.

V receptu so uporabili kostanjev med Čebelarstva
Strnad Popelar, Florjanska ulica, Sevnica

Franc Boljte, predsednik DI Sevnica

januar 2021
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Vir: Gostilna Repovž, Šentjanž

Poslovili smo se
od naše Danice Pohar

Obvestilo

Telesna dejavnost ima številne blagodejne učinke
Bodimo aktivni v naravi ali okolju,
kjer se dobro počutimo.
Postavimo si
realne cilje, ki jih
želimo doseči.

Poskrbimo za kakovosten ter
dovolj dolg spanec in počitek.

Uporabimo
sproščujočo glasbo,
če nas ta veseli.

V uravnoteženo
vadbo vključimo
različne oblike
vadb.

Izberimo si primerne
dejavnosti, ki nas
veselijo.

Izvajamo dejavnosti, pri
katerih poleg mišic
»migajo« tudi možgani.

Prekinjamo sedenje z
vmesnimi vstajanji in
aktivnostmi.

Vadimo v okviru svojih
zmožnosti in počutja.

Vsak aktiven korak izboljša razpoloženje in energijo ter zmanjša slabo počutje,
napetost in utrujenost. Izboljšuje energijo, miselne sposobnosti, samopodobo,
kakovost staranja, počutje, spanje, spomin, razpoloženje, spoprijemanje s
stresom ... Seveda ob upoštevanju epidemioloških ukrepov.
Vsak korak šteje!

Si v teh mrzlih dneh vzamete čas za telesno aktivnost?
*Letak je oblikovala Občina Sevnica. Vsebina je povzeta po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
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Oglasi

SREČNO 2021

srečno in zdravo 2021
Drage občanke,
cenjeni občani,
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.

naj bo leto 2021 prijazno
do vas in do vaših dragih.
Želimo uspehov in sreče
na vseh vaših poteh.

A

Stanka Žičkar, predsednica KS Sevnica
in člani sveta KS Sevnica

ai160804240657_tiskan_oglas_novoletna_voscilnica_108x152_rdeca-Krsko.pdf

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.

SREČNO v 2021
STREŠNIKI

C

M

izolacije

strešna okna

Y

CM

MY

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

CY

CMY

K

Z vami bomo tudi v 2021,
ko vam želimo,
da bo enostavno vse v redu.

Srecno in zdravo novo leto
vam zelimo sodelavci
Obmocne enote Krsko
Zavarovalnice Triglav.

januar 2021
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Razvedrilo
STRGALO

PRVI
SLOVENSKI
VIOLINIST
V CIGAN- NERESNICA GLEDALIŠKI
IGRALEC
SKEM
(PRIMOŽ)
ORKESTRU

TINA
TURNER

RAZKRELUKA NA
ČENE
JUŽNEM
NOGE NORVEŠKEM

VICOTEKA

INTRIGA

Tatvina

MOTORNO
VOZILO
ZA DELO V
KMETIJSTVU
UMETNO
NAREJEN
ŽLEB ZA
SPUŠČANJE
MATERIALA

Hej, policaj, lopov mi je ukradel avto?«
»Kakšen tip je pa bil?«
»Visok, močan, blond in z brki!«.

ZNAK ZA
BERILIJ
IT. LUKA NA
Z. OBALI
SICILIJE

Vsaj nekaj

ZDRAVILNA
RASTLINA
SL. SKLADATELJ
(RISTO)

PAMET

Moški se je sprehajal po parku, ko je izza drevesa
stopil ropar in mu rekel:
»Denar ali življenje!«
»Ampak jaz nimam denarja!«
»Potem mi daj pa ročno uro!«
»Tudi ročne ure nimam!«
»No, potem pa vsaj nesi en del poti!«

UPRAVITELJ
GASTALDIJE
VAS S. OD
PLANINE
PRI SEVNICI
RJAVENJE
NEKDANJI
TURŠKI
POLITIK
(BULENT)
FOND

SL. SLIKAR
(FERDO)
SL. ALKIMIST
(JANEZ
FRIDERIK)

MOŠKI, KI VIR UMETNE
NEPREMIŠ- SVETLOBE
DRAMA
LJENO
KARLA
GOVORI
ČAPKA

Nočna krema
ŠVEDSKI
ŠPORTNIK, ZGODOVIKI GOJI
NAR IN
KARATE DRŽAVNIK
(OSCAR)

RASTLINA
NETRESK
FRANCOSKI
NOGOMETAŠ
(NICOLAS)
KOST V
PETI

HRVAŠKI
SKLADATELJ IN
DIRIGENT
CIPCI
LUDOLFOVO
ŠTEVILO
VZDEVEK
GR. BOGA
APOLONA

ANGLEŠKI
PLEMIŠKI
NASLOV

REKA V
JUŽNOAFR.
REPUBLIKI
PREBIVALEC
NA DEŽELI

GOSPOD V
TURŠKEM
OKOLJU
PENJA,
SKOBA

ANTONIO
BANDERAS

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

RAFKO
IRGOLIČ
SUROVEŽ,
NASILNEŽ
AMERIŠKI
IGRALEC
HAWKE
BIBLIJSKA
PRVA ŽENSKA

URADNA
LISTINA,
ODLOČBA
ZLOBEN
ČLOVEK
JAPONSKI
NAČIN
ROKOBORBE

UGO
TOGNAZZI
AMERIŠKA
IGRALKA
MORENO
GRŠKI
OTOČEK V FRANCOSKI
FILMSKI
PRESPAN- IGRALEC
SKEM
(DANIEL)
JEZERU
MESTO V
ZAHODNI
KOLUMBIJI
JANE
AUSTEN

POŽELENJE

NARAVNA
NESREČA

DROG
V
KOZOLCU

IRENA
AVBELJ

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

EMIL
FILIPČIČ
PISMENO
POTRDILO

NAOČNIKI

OLJNATA, VNETLJIVA
TEKOČINA NARAVNEGA
IZVORA,
“TEKOČE ZLATO”

Dve dolgi tanki palčki
v rokah stare mame,
prav kmalu bosta spletli
prelepo jopico zame.

IVERNEL: francoski igralec, DEKRET: odločba, RAIN: naš alkimist, MARSALA: mesto na Siciliji

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
IVO DANEU.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Vladimir Zalokar, Prvomajska ul. 25, 8290 Sevnica
2. nagrada: Karmen Avsec, Cesta 24. junija 13, 1231 Črnuče
3. nagrada: Tatjana Kolman, Mrtovec 7a, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec JANUAR
1. nagrada: dva izdelka iz sivke, ki ju podarja Darko Kosem s.p., naravno in dišeče iz Radeža
2. nagrada: rokovnik, ki ga podarja KŠTM Sevnica
3. nagrada: koledar Sevnice za leto 2021, ki ga podarja KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.1.2021 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
januar 2021

Lepota je življenje, kadar življenje
odstre kopreno s svojega svetega obličja.
Toda vi ste to življenje in vi ste ta koprena.
Lepota je večnost, ki sama sebe gleda v ogledalu.
Toda vi ste ta večnost in vi ste to ogledalo.

Kahlil Gibran

TAJNA
KRIMINAL.
ORGANIZACIJA NA
SICILIJI
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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!«

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
kaktus

Izžrebanka:

Antonija Zupan, Jelovo 30, 1433 Radeče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja Grb Občine Sevnica
na grajsko oblikovani kamniti podlagi?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Kraj na sliki se imenuje vas Lisce.

Izžrebanec:

Jože Ašič, Krulejeva ulica 8, 8290 Sevnica

Oglasi

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE
GRADNJE
knauf

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

L
E
B
A
N
A

kz-sevnica.si

Vesele praznike
in srecno 2021
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RADIOCENTER.SI

Feel Good
Jutro
januar 2021
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Vse, kar potrebujemo,
so ljudje, ki jih imamo
radi in ljudje, ki nas
imajo radi!

www.radioaktual.si

V
Vesel božič
in
srečno v letu
2021

s

