
Glasilo KŠTM Sevnica, april 2020, letnik XVIII, številka 154, www.kstm.si

Aleksandra Krošelj 
   l

na Lisci spremembe 
   l
športna tekmovanja
   l
obvestila, navodila  
   l
recepti 
   l  
nagradna križanka
   l

#ostanidoma

april



2 april 2020

Intervju

Aleksandra Krošelj, reprezentantka 
ženske košarkarske reprezentance 
Slovenije in članica  ŽKK Cinkarna 
Celje, je letos prejela priznanje – 
športnica leta občine Sevnica za 
leto 2019. Začetke športne kariere, 
spomine na domače okolje in željo po 
uspešni športni karieri tudi vnaprej 
nam je zaupala v pogovoru.

Aleksandra, izhajate iz prijetnega okolja Poklek nad 
Blanco. Obiskovali ste OŠ Blanca. Spomnimo se, da 
ste se dokaj hitro odločili za športno pot, najprej 
kot atletinja tekačica, uspešno pa ste jo začeli z 
izjemnim športnim pedagogom na šoli Francijem 
Kranjcem. Kako se spominjate tistih šolskih let?

Na osnovno šolo imam samo lepe spomine. Na 
celotno šolo, spomine in učitelje me veže prav 
posebna vez. Še posebno pa seveda na Francija 
Kranjca. Prav zaradi njega je imela in ima naša šola 
toliko mladih športnikov. Njegovo delo je izjemno. In 
ja, na začetku sem vsa leta tekla in čeprav nikoli nisem 
dosegla kakšnih velikih uspehov, sem v teku uživala in 
zagotovo so mi ti treningi dali veliko predispozicij za 
poznejše igranje košarke. Predvsem pa sem se takrat 
zaljubila v šport, gibanje in preizkušanje svojega 
telesa.

Občina Sevnica je izjemno bogata z različnimi 
športnimi panogami. Lahko rečemo tudi uspešnimi 
s tradicijo. Žal mednje ne moremo uvrstiti košarke. 
Kaj vas je spodbudilo, da ste si za športno kariero 
odločno izbrali prav košarko?

Za to se moram zahvaliti Franciju, saj me je on 
spodbudil za košarko. Na naši šoli je imel košarkarski 
krožek za fante in nekako sem tudi jaz pristala tam. 
Kmalu sva ugotovila, da mi je ta šport blizu. On me 
je peljal tudi na regijsko selekcioniranje (treningi, na 
katerih so izbirali reprezentanco U14) in pozneje v 
moj prvi klub ŽKK Novo mesto. Mene pa je košarka 
preprosto veselila, tudi občutek na igrišču. Res 
obožujem vse, kar je povezano s košarko. 

Z dobro igro ste nase opozorili dokaj zgodaj. 
Kot igralka pri ŽKK Krka in članica kadetske 
reprezentance Slovenije ste v letih 2013, 2014, in 
2015 uspešno nastopili na evropskih prvenstvih 
B-divizije. Zakaj ste izbrali prav Novo mesto?

Regijska selekcioniranja so potekala v Novem mestu 
in Celju, izbrala pa bi lahko kateregakoli. Vendar 
pa me je Franci peljal v Novo mesto, ker so bile 
tam v pretekli sezoni državne prvakinje v mojem 
letniku. Moj začetek kariere pa bi lahko potekal 
povsem drugače. Lahko bi že na začetku trenirala v 
najboljšem klubu v Sloveniji, tudi težave z logistiko 
bi bile manjše. Vozila bi se z vlakom in ne bi toliko 
obremenjevala svojih staršev, ki so me vsak dan vozili 
v Novo mesto in me čakali do konca treninga. Vendar 
pa zdaj ne bi spremenila ničesar.  V Novem mestu je 
delo potekalo odlično in hvaležna sem za ljudi, ki so 
mi takrat pomagali ter mi omogočili dobre razmere 
za trening.

Hodili ste na Gimnazijo Celje in se potem odločili za 
prestop v takratni ŽKK Athlete Celje. Je bila s tem 
prej povezana tudi izbira srednje šole?

Prva dva letnika srednje šole sem obiskovala na 
Gimnaziji Novo mesto, ko pa je prišla ponudba 
iz Celja, sem jo seveda sprejela, ker sem želela 
napredovati. Vedela sem tudi, da je to edina prava 
pot za profesionalno igranje košarke. Zato sem se 
na začetku tretjega letnika preselila v Celje in nato 
tudi zamenjala srednjo šolo, da sem lahko normalno 
nadaljevala tudi šolanje.
 

V ŽKK Cinkarna Celje, s katerim imate podpisano 
petletno pogodbo, je vaš trener Damir Grgić, 
ki je hkrati tudi selektor ženske košarkarske 
reprezentance Slovenije. Kako ocenjujete takšno 
sodelovanje?

To je pozitivno. Tudi skoraj vse druge reprezentantke 
so nekdanje članice našega kluba in imajo s 
trenerjem Damirjem Grgićem izkušnje iz preteklosti. 
Ko poznaš trenerja in njegovo delo, ne potrebuješ 
tedna ali dva, da se privadiš nanj in on nate. Tega v 
naši reprezentanci ni. Vsi smo navajeni drug drugega, 
saj pozna naše dobre in slabe lastnosti, kaj nas razjezi 
ali nas spravlja v dobro voljo. In prav zato je v zadnjih 
petih letih ženska košarka napredovala tako hitro. 

Vaše povprečje točk, skokov in asistenc na tekmah 
so zgodaj zaznali selektorji. Praktično ste že od leta 
2013 reprezentantka, od kadetske do zdaj članske 
selekcije, udeležili ste se vseh večjih tekmovanj 
(EP …). Lahko katera odmevnejša tekmovanja 
izpostavite, ker vam bodo ostala v lepem spominu?

Vsako prvenstvo je nekaj posebnega. Tudi celotna 
priprava nanj je poseben izziv, saj v mlajših kategorijah 
nimaš najboljših hotelov in dvoran, ampak treniraš 
v dvoranah, v katerih je poleti 35 stopinj, kar so 
precej nečloveške razmere. Lahko pa izpostavim 
prvenstvo leta 2017, ko smo z ekipo U20 dosegle 
drugo mesto v diviziji A na Portugalskem. Kaj takega 
ni uspelo nobeni moški ali ženski ekipi več kot deset 
let. Zagotovo pa moram omeniti še lansko člansko 
evropsko prvenstvo, ki je bilo glede organizacije, 
ravni igranja košarke in medijske pokritosti nekaj 
posebnega. Bilo je povsem drugače kot na drugih 
evropskih prvenstvih mlajših kategorij.

Z ŽKK Cinkarna Celje ste letos osvojili 14. pokalni 
naslov KZS. Vaša igra v reprezentanci (na EP 2019 
v Srbiji) in na domačem prvenstvu je odlična. Vaše 
mesto v reprezentanci na mestu organizatorice igre 
in v klubu je stabilno. Kot uspešna športnica imate 
verjetno tudi želje in načrte za naprej.  

Ja, mislim, da jih mora imeti vsak športnik. So pa moje 
želje in načrti precej kratkoročni – uspešno zaključiti 
sezono, predvsem v Jadranski ligi, in nato aprila še v 
državnem prvenstvu. Nato si bom vzela malo časa za 
saniranje lažjih poškodb iz te sezone, posvetila pa se 
bom tudi izboljšanju slabših delov igre. 

Vsi, ki spremljajo vašo športno pot in odlično igranje, 
vedo, da nastopate v reprezentanci skupaj z Evo 
Lisec, tudi našo občanko iz Krmelja. Kakšno je vajino 
sodelovanje in kako vpliva na vajino prijateljevanje 
pod koši in zunaj njih?

Eva je super oseba. Kdor jo pozna, ve, da z njo ni 
nikoli dolgčas. Je tudi edina, ki je pokazala, kako igrati 
profesionalno košarko tudi zunaj meja Slovenije. 
Zato je lahko meni in vsem drugim vzor, da se da. In 
včasih to potrebujemo.

Bi mladim sovrstnikom svetovali, naj izberejo 
podobno pot, kot ste jo vi?  Kakšne napotke bi jim 
dali?

Nikoli ne bom nikomur rekla, da je ta pot lahka, ker 
ni. Je pa drugačna. Športniki, ki so zares v športu, 
vedo, da že od 15. leta nimaš povsem normalnega 
življenja oz. je to zelo drugačno od vrstnikov. Polno je 
odrekanja, ogromno manjkanja v šoli, telo je stalno 
pod obremenitvijo,  stalen je tudi pritisk po uspehih 
in napredovanju. Kljub temu pa se da narediti 
vse, pomembna je le organizacija. Zato bi mladim 
svetovala, naj imajo radi šport. Če se vidijo v njem, 
naj vztrajajo in delajo več kot drugi in zagotovo jih bo 
čakala lepa športna pot.

Pogovarjal se je Miran Grubenšek.

Aleksandra Krošelj, športnica leta občine Sevnica 2019
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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, Petra Biderman, 
Mojca Švigelj, Neža Nemec, Jože Novak, Miran Grubenšek, 
Annemarie Culetto, Robert Guček, Eva Urh. 
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 maja 2020, prispevke, reklamne oglase 
in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 15. 4. 
na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
Uredništvo si pridržuje pravico do ne izida naslednje številke, 
oziroma izida s kasnejšim datumom ali manjšim obsegom strani.
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Besede  urednice Kolofon
Življenje je nepredvidljivo. Dokaz za to je 
situacija, v kateri smo. Dejstvo pa je, da mimo 
tega preprosto ne moremo. Ljudje imamo 
različne potrebe, različno razmišljamo, imamo 
drugačne cilje, blizu so nam različne vrednote. In 
zato so tudi naša ravnanja različna. 
Skupno pa nam je to, da smo kdaj potisnjeni 
v situacijo, ko smo ali preprosto moramo biti 
sami s seboj. To so trenutki, ko nam je dano 
malo več časa za razmislek o prilagoditvah, 
povezovanju, pomoči in spoštovanju. To so 
trenutki, ko imamo malo več časa zase in svoje 
bližnje, česar nimamo, kadar naše življenje teče 
po ustaljeni poti. To je čas, ko lahko spremenimo 
svoje navade, svoja prepričanja in svoja dejanja 
in to ponesemo s seboj tudi v čas, ki še pride. 
Svojemu življenju in odnosom lahko vdihnemo 
drugo vsebino.

Prepričana sem, da bo večina zdaj spoznala, 
da je čas v življenju namenjen predvsem 
nam. Velikokrat rečemo, da se družite, da 
obiskujte razne dogodke in se povezujte. Zdaj 
priporočamo, da greste v naravo sami, da se 
čim več pogovarjate in družite le s člani družine. 
Mogoče boste našli odgovore in rešitve na 
vprašanja in dileme, ki ste si jih v preteklosti 
postavljali, pa ni bilo časa zanje. Postorite doma 
tisto, kar nam pozneje ne bo uspelo, ker nam 
bodo vsakdanje obveznosti prednostne, ali pa 
boste le počivali od prevelikega napora, ki ga 
zdaj nekateri vlagate v svoje delo.
Hvala vsem, ki nam pomagate in skrbite za našo 
varnost. Bodite pogumni, kreativni, strpni in 
pozitivni. Predvsem pa bodite zdravi.
 

Mojca Pernovšek 

Spoštovani bralci in dopisniki Grajskih novic.

Pred vami je aprilska številka časopisa Grajske novice. 

Vsebuje članke preteklih dogodkov in prireditev, reklamne objave oglaševalcev in 

nekaj napovedi dogodkov. Seveda so vsi dogodki in prireditve napovedani za poznejši čas in 

bodo seveda izpeljani, ko se bodo razmere uredile in bodo dopuščale organiziranje in udeležbo na prireditvah. 

Objavljamo pa tudi nekaj priporočil in navodil za preprečevanje okužb z virusom covid-19 v domačem okolju.

Ker se zadeve iz dneva v dan spreminjajo, prosimo, da sledite tekočim objavam javnega obveščanja 

in ravnate skladno z veljavnimi ukrepi in uredbami. 

Ostanite zdravi.

Uredništvo Grajskih novic
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Občinske strani

SPOŠTOVANE 
OBČANKE IN OBČANI. 

Aktualno dogajanje v naši državi 
in občini je precej spremenilo naše 

vsakdanjike. 
Hitro spreminjajoče se okoliščine 

od nas zahtevajo sprejemanje 
ukrepov, katerih namen je zaščita 

nas samih, naših bližnjih, naših 
sosedov, naših sodelavcev, naših 
sokrajanov. Kljub temu, da je ob 

spremljanju vseh novic v povezavi s 
koronavirusom, včasih težko ostati 

miren, vam sporočam, da je nastala 
situacija pod nadzorom. Vse službe 
širšega sistema zaščite in reševanja 

so med seboj dobro povezane, 
uspešno sodelujejo in izvajajo vse 

aktivnosti, s katerimi poskušajo 
omejiti širjenje okužb.

 Ključno vlogo pri obvladovanju 
okužbe pa imate tudi vi. 

Samo z doslednimi samozaščitnimi 
ukrepi in odgovornostjo do sebe in 

drugih bomo uspešno premagali 
izzive, ki so pred nami. 

Prosim, da dosledno upoštevate 
navodila, ki so dana s strani Vlade 
Republike Slovenije, posameznih 

ministrstev, Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, Civilne zaščite, 

Občine Sevnica in
 zdravstvenih ustanov.

Tekoče spremljate medije, ki o 
aktualnem dogajanju sporočajo 

vsakodnevno. 

Vsi ukrepi so usmerjeni v ohranjanje 
zdravja vseh nas ter obvladljivo 

prebolevanje bolezni okuženih.

 OSTANIMO ZDRAVI. 
Srečko Ocvirk,

župan Občine Sevnica 

 
Občinski svet Občine Sevnica se je 4. marca na 
sevniškem gradu sestal na 14. redni seji.

Člani Občinskega sveta so se seznanili s poročilom 
o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 
2019, ki je skladno z letnim planom dela odpravil 5 
nadzorov. Člani nadzornega odbora so opravili nadzor 
nad ravnanjem s premoženjem Občine Sevnica v letu 
2018, nadzor zaključnega računa Občine Sevnica za 
leto 2018 po posameznih proračunskih postavkah, 
nadzor poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za 
obdobje 2018 in nadzor zaključene investicije 
obnove križišča v Velikem Cirniku. Nadzorni odbor 
Občine Sevnica pri opravljenih nadzorih ni zaznal 
nepravilnosti.

Člani občinskega sveta so se seznanili z letnim 
poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – 
Skupnega prekrškovnega organa (SPO) občinskih 
uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica za leto 2019. Poročilo je podal vodja SPO 
Martin Cerjak in izpostavil, da je redarska služba v letu 
2019 izvajala predvsem nadzore mirujočega prometa. 
Prisotnost redarske službe v posamezni občini je 
določena z Odlokom o ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata, redarja sta bila na območju občine 
Sevnica prisotna po šest ur tedensko. V občini Sevnica 
je bilo v letu 2019 ugotovljenih največ kršitev zaradi 
napačnega parkiranja v okolici Zdravstvenega doma 
Sevnica in drugih javnih ustanov v bližini, ob lokalih 
na Trgu svobode in pri Občini Sevnica na Glavnem 
trgu. Skupni prekrškovni organ je podal tudi Oceno 
izvajanja občinskega programa varnosti Občine 
Sevnica za leto 2019, Občinski svet pa jo je sprejel.

Občinski svet se je seznanil s projektom Strategija 
in model vzpostavitve različnih oblik integrirane 
dolgotrajne preskrbe v lokalni skupnosti in sprejel 
sklep, da se Občina Sevnica vključi v Konzorcij 17. 
Projekt je članom občinskega sveta predstavil Franc 
Imperl iz podjetja Firis Imperl, v svoji predstavitvi pa 
je izpostavil problem starajoče se družbe in predstavil 
rešitve za oblikovanje sistema integrirane dolgotrajne 
preskrbe starejših. Čeprav lokalna skupnost lahko 
pristopi k sistemskim rešitvam te problematike zgolj 
delno in v okvirjih svoje zakonske pristojnosti, kot 
je poudarila vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
Občine Sevnica Mojca Sešlar, je iskanje rešitev, ki bi 
pripomogle k omogočanju dostojnega preživljanja 
starosti, pomemben korak k celostni rešitvi tega 
problema. Obstoječe oblike domske preskrbe 
je treba okrepiti in razširiti z dodatnimi oblikami 
dolgotrajne preskrbe. 
Občinski svet je sprejel še Poslovni in finančni načrt 
Javnega podjetja Plinovod, d. o. o., Sevnica za prvo 
polovico leta 2020 in se seznanil z gradivom, ki 
vsebuje pregled stanja infrastrukturnega omrežja, 
terminski plan in predvidene finančne učinke 
izvedbe postopkov prenosa neobvezne gospodarske 
javne službe preskrbe z zemeljskim plinom na Javno 
podjetje Komunala, d. o. o., Sevnica ter izvleček iz 
lokalnega energetskega koncepta.

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so v svet 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Sevnica za predstavnike ustanoviteljice 
imenovali Janeza Kukca, Betko Salmič in Estero 
Savić Bizjak. Za predstavnike ustanoviteljice Občine 
Sevnica v svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna 
Sevnica so člani sveta imenovali Božidarja Groboljška 
in Jožeta Goriška, za predstavnico pacientov v svet 
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica pa 
Marijo Cvelbar.

14. redna seja 
Občinskega sveta

 
V torek, 3. marca, je v Kulturnem domu Sevnica 
potekala osrednja posavska slovesnost ob dnevu 
Civilne zaščite, na kateri so podelili priznanja 
zaslužnim, ki so s svojimi dejanji pomagali in 
sodelovali pri reševanju, zaščiti in pomoči.

Slovesnosti so se udeležili predstavniki Gasilske zveze 
Sevnica in gasilskih društev, policije, Slovenske vojske, 
nujne medicinske pomoči in drugih zdravstvenih 
služb, Rdečega križa, potapljačev, radioamaterjev 
in drugi, ki vsak na svojem delovnem področju 
zagotavljajo varnost v vsakdanjem življenju in v 
izrednih situacijah, ko se s sodelovanjem povezujejo 
v sistem zaščite in reševanja. Namen obeleževanja 
dneva Civilne zaščite je krepiti zavest javnosti o 
ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, poudariti 
pa tudi pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj 
zaščite, reševanja in pomoči.

Združeni narodi so 1. marec razglasili za svetovni dan 
Civilne zaščite leta 1990, Vlada Republike Slovenije 
pa je s sklepom čez dve leti ta dan razglasila tudi kot 
dan Civilne zaščite v Sloveniji.

Zbrane je uvodoma pozdravil sevniški župan 
Srečko Ocvirk in poudaril, da je varnost vrednota, 
ki je pogosto ne cenimo dovolj, njen pomen pa 
prepoznamo šele zaradi dražljajev iz okolja. Poudaril 
je pomen povezovanja vseh služb, ki delujejo na 
področju zaščite in reševanja. Opozoril je tudi, da je 
tudi to pomemben namen vsakoletnega srečevanja, 
druženja in izmenjave izkušenj ob dnevu Civilne 
zaščite.

Slavnostni govornik, namestnik generalnega 
direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje mag. Stanislav Lotrič je izpostavil, da 
imamo v Sloveniji res dolgo tradicijo povezovanja in 
nudenja nesebične pomoči, hkrati pa poudaril, da je 
letošnje praznovanje dneva Civilne zaščite jubilejno, 
že 30. zapored ter povedal, da je »dan Civilne zaščite 
dan vseh, ki s svojim predanim delom, solidarnostjo, 
humanostjo in pogumom nesebično prispevamo k 
pripravljenosti in odpornosti naše družbe, k varnosti 
posameznika in zaščiti premoženja, k preprečevanju 
in omilitvi posledic nesreč«.

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja, podelila 
pa sta jih mag. Stanislav Lotrič in vodja brežiške 
izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje Zdenka Močnik.

Slovesnost 
ob dnevu Civilne zaščite

www.obcina-sevnica.si

Slavnostni govornik Stanislav Lotrič

Prejemniki priznanj
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Gradivo za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica, 
fotografije: arhiv Občine Sevnica in Bojan Kostevc.

Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za 
požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči so prejeli Janez Pungerčar, Nik 
Simončič, Matija Planinc, David Belak, Letalsko-
tehnična četa 151. helikopterske eskadrilje in Darko 
Molan. Srebrni znak Civilne zaščite kot priznanje za 
posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in 
krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
je prejelo Območno združenje Rdečega križa Sevnica. 
Zlati znak Civilne zaščite kot priznanje za dolgoletno 
uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, 
usposobljenosti in pripravljenosti civilne zaščite je 
prejelo Društvo potapljačev VIDRA Krško.

V imenu vseh prejemnikov priznanj se je zahvalil 
predsednik Društva potapljačev VIDRA Krško Matej 
Koritnik, ki jepovedal, da je priznanje Civilne zaščite 
nenadomestljivo simbolno sporočilo, ki je še toliko 
bolj pomembno v času, ko človeške vrednote čedalje 
bolj bledijo.

Na slovesnosti so premierno predvajali tudi 
dokumentarni film Bojana Kostevca o aktivnostih 
usposabljanja, ki so jih izvedle službe Civilne zaščite 
in drugih, ki delujejo na področju zaščite in reševanja 
v preteklem letu. Kulturni program so popestrili Ema 
Štigl in Jakob Štigl ter Folklorna skupina Spomin 
Društva upokojencev Sevnica.

Letošnja, že 15. razglasitev županovega vina je 
potekala v sklopu dogodka Povezani v lokalni 
gastronomiji. Še pred razglasitvijo je predsednica 
Društva vinogradnikov Šentjanž Renata Kuhar razkrila 
nekaj podrobnosti postopka letošnjega izbora. 

Člani komisije iz vseh štirih društev sevniške občine 
so poskusili devet vzorcev vin in strokovno izbrali 
najboljšega. Župan je vsem sodelujočim podelil 
priznanja, za prejemnico naziva županovo vino 
2020 pa so razglasil mlado prevzemnico kmetije in 
vinogradnico Vesno Simeonov. 

Vesna Simeonov z družino

Županovo vino 2020

Z obnovo kuhinje, predprostora in tematske sobe bo 
Tončkov dom še bolj prijazen za obiskovalce Lisce. 
Spodaj nekaj foto utrinkov obnove.

Obnova Tončkovega doma 

 
Razpis za novega najemnika Tončkovega doma na 
Lisci je Občina Sevnica objavila konec januarja. Do 
izteka roka je Občina Sevnica prejela tri ponudbe 
oziroma prijave na razpis, novi ponudnik pa je bil 
izbran na podlagi najvišjega seštevka točk glede na 
razpisne kriterije. Izbrani ponudnik je Gostinstvo 
Tomaž Rantah, s. p., ki je z Občino Sevnica sklenil 
pogodbo o najemu.

Pogoji, ki jim je moral zadostiti izbrani ponudnik 
gostinskih storitev, so med drugim poslovanje 
najmanj 5 dni v tednu in obvezno ob petkih, sobotah 
in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in 
programov, skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni 
turizem. Komisija za izbor najemnika je pri izbiri 
upoštevala naslednja merila: odpiralni čas, obseg in 
kakovost ponudbe, lokalnost ponudbe, primernost 
ponudbe glede na vrsto objekta in reference. 
Ponudnik je bil izbran na podlagi najvišjega seštevka 
vseh meril po vsakem kriteriju.

Višina najemnine Tončkovega doma na Lisci ostaja 
nespremenjena, to je 700,00 evrov, brez obratovalnih 
stroškov, najemna pogodba pa je sklenjena za 
nedoločen čas.

Tomaž Rantah bo v Tončkovem domu obiskovalcem 
ponujal izbor toplih in hladnih napitkov, sladic in 
toplih obrokov, ki jih imajo planinci najraje. Ob koncih 
tedna načrtuje obiskovalcem ponuditi dodaten izbor 
hrane in nedeljskih kosil. Načrtuje vzpostavitev 
sodelovanja z lokalnimi ponudniki, pridelovalci in 
predelovalci živil, tudi z nosilci certifikata kakovosti 
Blagovne znamke občine Sevnica. Svojo ponudbo bo 
prilagajal glede na letni čas in sezonsko dostopnost 
živil.

Ob podpisu pogodbe je Tomaž Rantah izrazil 
zadovoljstvo in pričakovanje, da bo sodelovanje z 
Občino Sevnica in tudi Planinskim društvom Sevnica 
dobro.

Tomaž Rantah in župan Srečko Ocvirk
 pred Tončkovim domom

Tončkov dom 
z novim najemnikom

Rušenje depandans na Lisci, ki je potekalo konec 
februarja, je končano. Objekt je bil že pred časom 
strokovno ocenjen kot statično neustrezen in 
primeren za rušitev. Rušenje je potekalo brez zapletov.

Po odstranitvi odpadnega gradbenega materiala 
poteka še urejanje širše okolice Tončkovega doma. 
Odstranjena je bila tudi osamela skala, ki je pomenila 
varnostno tveganje.

Vrh Lisce 
v drugačni podobi

 
Na Lisci sta konec februarja novi dom našli mladi 
lesni sovi, ki sta po nesrečah okrevali v Zatočišču 
za živali prosto živečih vrst na Muti. Ob Tončkovem 
domu na Lisci ju je v naravo spustil Dušan Klenovšek, 
naravovarstvenik in sodelavec Javnega zavoda 
Kozjanski park.

Novi dom za lesne sove 

Občina Sevnica
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www.mojaobcina.si/
sevnica

V torek, 10. marca, bi morali sevniški grad zaznamovati 
ženske, lepota, moda in dobra kulinarika. Čeprav 
je bil 5. ženski modno-kulinarični večer, skladno z 
odgovorno odločitvijo organizacijskega odbora in 
uredbo Ministrstva za zdravje, odpovedan, pa je pred 
izvedbo dogodka nemoteno potekalo strokovno 
ocenjevanje salam, ki so jih v ocenjevanje oddale 
dame. 

Na ocenjevanju je sodelovalo 16 izdelovalk, tako da 
je ocenjevalna komisija v presojo dobila 16 vzorcev 
salam. Ocenjevanje komisije je potekalo 3. marca na 
Turistični kmetiji Grobelnik. Komisijo so sestavljale 
predsednica Majda Jurše in članice Anica Ocvirk, 
Vladimira Tomšič, Hermina Šantej, Zinka Krnc in Darja 
Pompe. Za logistično podporo komisiji so poskrbele 
Slavica Grobelnik, Tatjana Šinkovec, Marica Grm in 
Jelka Robar. Po strokovni oceni komisije je najboljšo 
salamo izdelala Marija Štih, drugo mesto je dosegla 
Nika Cvelbar Weber, tretje pa Jožica Habinc. 
 
Organizacijski odbor se zahvaljuje vsem izdelovalkam 
salam za sodelovanje, zmagovalkam pa izreka iskrene 
čestitke. 

 Vir: Občina Sevnica

Izdelovalke salam 
prav tako sodelovale
na tekmovanju

59. sevniška salamiada

1. Janez Peterlin, Šmarješke Toplice
2. Pavel Vidic, Straža
3. Ičo Petančič, Škocjan

9. salamijada prijateljev:

1. Vendran Šinko, Pušća, Hrvaška
2. Ivan Kruhan, Samobor, Hrvaška
3. Reinhard Prutej, Pliberk, Avstrija

6. salamijada rejcev iz občine Sevnica:

1. Družina Tomažič, Otavnik
2. Jože Lisec, Zavratec
3. Peter Camloh, Gabrje

Več na naši spletni strani: www.drustvo-salamarjev.si

Vsem še enkrat iskrene čestitke.
 

Vir: Društvo salamarjev Sevnica 

Zmagovalci na 
59. sevniški salamijadi 2020

 
Gostišče Dolinšek na Vrhu pri Boštanju je bilo v petek, 
6. marca, polno do zadnjega kotička. Z avtobusi in 
avtomobili se je na občni zbor pripeljalo kar 227 
članov in članic. Prijetno restavracijsko okolje je bilo 
videti kot prizorišče kje v Parizu: zavese, svetlobni 
učinki, pri vhodu pa sta nas pozdravljali predsednica 
in tajnica Društva upokojencev Sevnica. 

Ob štirih popoldne se je vse uradno začelo s
pozdravom predsednice in razigranim pevsko-
plesnim nastopom Folklorne skupine Spomin. 
Novoustanovljeni pevski zbor je zapel še dve pesmi 
in že je bil čas za resnejše stvari. Delovno predsedstvo 
občnega zbora pod vodstvom Franca Ernestla nas 
je uspešno popeljalo skozi točke dnevnega reda. 
Predsednica Društva Ana Jelančić je nanizala bogato 
dejavnost društva s kar 947 člani in članicami v 
preteklem letu: izobraževanja, socialne dejavnosti 
v društvenih prostorih in Domu upokojencev 
Sevnica, projekt Starejši za starejše, bogate kulturne 
prireditve, srečanja, ekskurzije, letovanja, različne 
športne aktivnosti. Soglasno smo potrdili njeno 
poročilo in tudi finančni del poročila. 

Za pomembne zasluge v Društvu upokojencev 
Sevnica so prejeli male plakete Društva upokojencev 
Sevnica: Cvetka Biderrman, Ladislava Grilc, Marko 
Okorn, Jože Peklar in Magdalena Žibert; veliko 
plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije pa 
Otilija Kus.
Okvirni program za leto 2020 vsak dobi ob plačilo 
članarine in ta zajema že ustaljene dejavnosti. Najti 
pa moramo ime in umetniškega vodjo za pevski zbor, 
delovati začenja tudi ročnodelski krožek. V skrbi za 
ostarele je družba še vedno precej mačehovska, v 
prihodnje bo med drugim treba resno razmišljati o 
dnevnem centru zanje.
Potrdili smo dva nova člana Upravnega odbora, 
zbor sta pozdravila tudi predsednik Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Posavje Jože Žnidarič in 
predstavnica Društva Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica Romana Ivačič.
Večer se je iztekel ob večerji, klepetu in druženju s 
krasnim sončnim zahodom v ozadju. 
Naj bo lepa, topla in barvita tudi naša jesen življenja.

Dejavnosti lahko spremljate na spletni strani: 
https://dusevnica.weebly.com/.
 

Romana Ivačič
Foto: Vinko Šeško

Občni zbor Društva upokojencev Sevnica z 227 člani.

Občni zbor
Društva upokojencev 
Sevnica

Prejemnika in prejemnice priznanj s predsednico društva

 
Na dan mučenikov, 10. marca, je tradicionalno 
potekala razglasitev rezultatov tekmovanja sevniške 
salamijade, 59. po vrsti. 
 
Društvo salamarjev Sevnica, skladno z odgovornim 
ravnanjem in uredbo Ministrstva za zdravje, ki zaradi 
koronavirusa omejuje zbiranje na javnih mestih, javni 
del prireditve 59. salamijade ni izvedlo.

Kljub temu je v vinski kleti Mastnak potekal sprejem 
tujih delegacij, ki so se letos dogodka udeležile v 
okrnjenem številu. Na sprejemu so se zvrstili pozdravi 
predsednika Društva salamarjev Sevnica Zdravka 
Mastnaka, direktorja Kmečke zadruge Sevnica, ki je 
tudi dolgoletni partner in soorganizator dogodkov 
sevniška salamiada, Boruta Florjančiča, sevniškega 
župana Srečka Ocvirka in predstavnikov tujih 
delegacij. Rdeča nit vseh nagovorov so bile strnjene 
misli o pomembnosti samopreskrbe in uživanja 
lokalno pridelane, kakovostne hrane in pijače. 
 
Razglasitev rezultatov tekmovanja 59. sevniške 
salamijade je potekala v Gostilni Vrtovšek ob 17. 
uri, organizatorji salamijade pa so razglasili in 
objavili rezultate tekmovanja. Zmagovalec tokratne 
salamijade je Janez Peterlin iz Šmarjeških Toplic. 
Društvo salamarjev Sevnica je rezultate tekmovanja 
objavilo tudi na svoji spletni strani. 

Vir: Občina Sevnica

Na sprejemu delegacij 
so postregli z dobrotami iz lokalnih sestavin.

59. sevniška salamijada 
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modra-frankinja

.com

 
Projekt Modra frankinja – žametno vino regije 
Posavje, sofinanciran z evropskimi sredstvi iz razpisa 
CLLD, se po več letih približuje sklepu. Vsi štirje 
partnerji projekta, KŠTM Sevnica, Kmečka zadruga 
Sevnica, CPT Krško in ZPTM Brežice, izvajamo še 
zadnje aktivnosti projekta, ki pa so zaradi pandemije 
nekoliko zastale. 

V drugi fazi projekta smo partnerji izvajali 
izobraževalno-svetovalne delavnice in srečanja za 
pridelovalce vin, za gostince in druge turistične 
ponudnike. Izbrani so bili pristni rokodelski in 
prehranski izdelki, ki se bodo v kombinaciji lahko 
uporabljali kot turistični spominki regije. Raziskane in 
oblikovane so bile jedi z modro frankinjo, za katere 
bi si želeli, da bi jih regionalni gostinski ponudniki 
v čim večji meri vključili v svojo ponudbo, saj smo 
prepričani, da je modra frankinja skupaj s pristnimi 
jedmi lahko pomemben turistični produkt in 
prepoznana identiteta regije Posavje. KŠTM Sevnica 
kot vodilni partner skupaj z vinarji in regionalnimi 
gostinskimi ponudniki pripravlja mednarodno 
strokovno konferenco o trženju vina modra frankinja 
ter vključevanju vina modre frankinje v kulinarično 
ponudbo Posavja. Kot zadnja aktivnost se pripravlja 
trženjska strategija in prodajni načrt za regionalne 
vinarje, pridelovalce vina modra frankinja, za katero 
smo prepričani, da bo podala vsaj nekaj osnovnih 
usmeritev in znanja ter bo uporabna za regionalne 
pridelovalce modre frankinje. Avtohtona sorta 
modra frankinja je odlična priložnost za regionalne 
vinarje, gostinske ponudnike in regionalno turistično 
podobo in prepoznavnost ter kot takšna eden izmed 
gradnikov Okusov Posavja.

Vir: KŠTM Sevnica, Matej Imperl

Zaključevanje projekta 
Modra frankinja 

 KŠTM Sevnica je kot eden izmed šestih partnerjev 
v čezmejnem Interregovem projektu RIDE & BIKE 
II sredi izvajanja aktivnosti. Projekt se je uradno 
začel septembra 2018, zaključek uradnih aktivnosti 
pa je predviden konec februarja 2021. Trenutno 
zaključujemo tretje obdobje, v katerem smo partnerji 
začeli izvajati različna izobraževalna srečanja za 
turistične ponudnike in turistične delavce, predvsem 
pa smo se osredotočili na oblikovanje kolesarskih, 
konjeniških in pohodniških turističnih produktov. 
Za boljšo prepoznavnost smo celotno čezmejno 
območje poimenovali Dežela grofov Celjskih, saj je 
celotno območje Posavja, Kozjanskega, Obsotelja 
in Hrvaškega Zagorja nekoč predstavljalo jedro 
posesti grofov in knezov iz Celja. Dokaz so številni še 
ohranjeni gradovi na tem območju, ki jih je na tako 
malem območju poleg nekega območja v Franciji 
največ v Evropi, ter še več bolj ali manj ohranjenih 
razvalin ter podeželskih dvorcev. Gradovi, cerkve in 
preostala kulturna dediščina ter izjemna naravna 
dediščina s Kozjanskim parkom na čelu so osnova 
za razvoj turizma na tem območju. Če upoštevamo 
še izjemno kulinariko tega območja – štruklji, ajdova 
pogača, meso in izdelki prašiča krškopoljca, vina 
s peninami in avtohtono sorto modra frankinja, 
jabolka … 12 term, ohranjeno naravno krajino, 
razgibano pokrajino in prijazne ter gostoljubne ljudi, 
smo lahko prepričani o uspešnem razvoju turizma 
na tem območju. Z zavedanjem vseh teh danosti in 
priložnosti smo novembra obiskali turistični sejem 
v Londonu (WTM London), z gradivi in posebnimi 
promocijskimi materiali pa smo se pripravili tudi 
na svetovno največji turistični sejem v Berlinu 
(ITB Berlin) na začetku marca, ki pa je bil zaradi 
koronavirusa odpovedan. Vzpostavljeni so kontakti 
s tujimi turističnimi agencijami, oblikovano pa je 
tudi partnerstvo z regionalno turistično agencijo 
in turističnimi ponudniki v regiji. Na teh osnovah 
bomo v naslednji fazi nadaljevali povezovanje naše 
turistične ponudbe ter njena promocijo in trženjem. 

Spodbujali bomo trajnostne oblike mobilnosti in 
goste k nam privabljali s posebnimi vlaki in na kolesu 
ali na konju. Želimo si trajnostnega in butičnega 
turizma, kar pomeni, da želimo privabljati manjše 
skupine obiskovalcev, ki bodo k nam prišli in pri nas 
potovali z oblikami, prijaznimi do okolja, to je na 
kolesu, konju, peš ali vlakom, ki bodo v našem okolju 
ostali več dni ter uživali v doživetjih narave, kulturne 
dediščine in regionalne kulinarike. Trenutno so 
razmere v turizmu zaradi pandemije kaotične, a smo 
prepričani, da se bodo uredile in bomo pripravljeni 
na novi razcvet turizma, ki bo dobrodošel vsem 
turističnim ponudnikom in prebivalcem v širši regiji 
RIDE & BIKE – deželi grofov Celjskih.

Vir: KŠTM Sevnica, Matej Imperl

Čezmejni projekt 
RIDE & BIKE II 
v polnem teku

Kako preživeti prosti čas doma v izolaciji in tako 
poskrbeti za varnost sebe in drugih, je lahko za 
marsikoga velik izziv, še posebno, če ni vajen samote.
Če nekdo živi sam, je pri tem dobro to, da se nima s 
kom spreti, lahko si gre le na živce sam ob občutku 
nemoči. Pomembno je, da se zna umiriti, se sprijazniti 
z dejstvi, da gre tokrat zares in da je treba upoštevati 
vsa navodila, jih jemati resno in redno spremljati 
poročila na televiziji. 
Ob vsem tem zna biti naše počutje nelagodno in 
nas hoče prevladati strah. Zato je pomembno, da 
smo močni v sebi, da poskušamo čim bolj pozitivno 
razmišljati. Pomembno je, da se umirimo. Zdaj je 
čas za to, da se zamislimo o sebi, svojih dejanjih, kaj 
lahko pri sebi izboljšamo, da bomo delovali bolje zase 
in za svet. Zdaj je čas, ko se lahko poglobimo vase z 
meditacijo, molitvijo, prošnjo za zdravje, kakor kdo 
pač zna delati na sebi. Iskrene in srčne namere dobro 
vplivajo na vse. Na tistega, ki deluje iz sebe, iz srca, 
in na okolico, na katero se izžareva njegova pozitivna 
energija. Imejmo se radi, spoštujmo se in cenimo. 
Pomagajmo si na kakršenkoli način. Že najmanjše 
dobro delo pripomore k uspehu. Pomagajmo drug 
drugemu, da prebrodimo ta čas. Obvarujmo naše 
starše, stare starše. Igrajmo se z otroki, berimo jim 
ali jim dajmo dobre knjige za branje, pokažimo jim, 
kako se kaj naredi. 

To je čas, ko lahko poiščemo otroka v sebi, pobrskamo 
po spominu, kaj smo radi počeli oziroma kaj nas veseli, 
pa za to do zdaj ni bilo časa. Zdaj si lahko omislimo 
konjičke, hobije, skrite talente, vsakdo jih ima. In če 
vse, kar počnete, delate s srcem, bo obrodilo sadove 
in vas napolnilo z zadovoljstvom. Srečni boste, kar 
bo izboljšalo vašo energijo, vibracije, s tem pa se 
bo okrepil tudi vaš obrambni organizem, počutili se 
boste izpolnjeno. 

K sreči nas obdaja narava, ki se ravno zdaj pomladno 
prebuja. Ptički ob jutrih že prav veselo pojejo, rožice 
cvetijo, metulji letajo. Sprehodi v naravo so dovoljeni, 
vendar pojdimo sami. Uživajmo v naravi, naberimo si 
regrat, zelišča za čaj, psa lahko vzamemo s sabo na 
sprehod, vendar ne mečimo odpadkov vsepovsod 
naokoli, naj narava za nami ostane čista. Seveda ob 
tem ne pozabimo na vse živali, ki jih imamo doma 
in so odvisne od nas. Lepo poskrbimo zanje. Narava 
živi in diha za nas, ki smo njeni uporabniki. Bodimo 
hvaležni za to, kar imamo, spoštljivo ravnajmo z 
vsem, kar imamo. 
Ljudje smo družabna bitja, vendar tokrat osama 
rešuje življenja. Spoštujmo to. Bodimo hvaležni 
vsem, ki te dni garajo za nas. Vsaka stvar mine, tudi 
to bo. S skupnimi močmi lahko naredimo, da bo vse 
veliko prej minilo, in molimo, da se bo izšlo s kar 
najboljšim možnim dobrim izidom. 

Irena Ameršek

Kaj lahko počne človek 
sam doma? 

Konferenca poteka v okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino regije 
Posavje«. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren KŠTM 
Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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TZOS

 
V Turistični zvezi občine Sevnica v sodelovanju s 
Komunalo Sevnica v spomladanskem času že vrsto let 
pristopamo k organizaciji čistilnih akcij. Koordinacijo 
prevzemate krajevne skupnosti in turistična društva. 
Tudi letos smo jo načrtovali zadnji konec tedna marca 
in prvi aprila, a jo zaradi razglasitve epidemije v državi 
in vzporednih pozivov k #ostanidoma prestavljamo 
za nedoločen čas. 

Sočasno prestavljamo tudi saditev sevniške voščenke, 
ki smo jo navadno zasadili ob svetovnem dnevu 
zemlje, 22. aprila, pri eni od osnovnih šol v občini. 
Letos jo bomo posadili pri osnovni šoli v Tržišču. 
O datumih vas bomo obveščali. V teh dneh vas 
pozivamo k odgovornemu ravnanju in vam želimo, 
da ostanete pozitivni in zdravi.

Annemarie Culetto, predsednica TZOS in UO TZOS

Foto: arhiv TZOS

Spomladanske 
čistilne akcije in 
saditev sevniške voščenke

 
Po prastari tradiciji smo se tudi letos na pustno 
nedeljo zbrali pri sv. Joštu pod Lisco na že 23. 
licitaciji krač in salam. Letos nam ni bilo treba gaziti 
v globokem snegu, zato se nas je spet zbralo skoraj 
200, ki smo bili ob 12. uri najprej pri obredu svete 
maše. Daroval jo je domači župnik Janez Furman. 

Po sveti maši smo kot običajno vseh 46 darovanih 
salam, krač, klobas, sirov in kruha pod budnim 
očesom in z duhovitimi opisi doktorja Stehinovića 
predali v licitacijo obiskovalcem. Ti so pridno pokupili 
vse izdelke in s tem darovali za obnovo cerkve sv. 
Jošta pod Lisco. Najdražja krača je bila prodana za 75 
EUR, domači želodec za 80 EUR, največja salama, ki 
jo je daroval Anton Grilc, pa za kar 115 EUR. Košaro z 
domačimi dobrotami so kupili prijatelji z Okiča, za kar 
se jim organizatorji še posebno lepo zahvaljujejo. Tako 
smo drug drugega obiskali, saj smo se na Antonovo 
nedeljo 19. januarja tudi mi udeležili licitacije na 
Okiču. Z zbranimi sredstvi – teh je bilo kar 3000 EUR 
– bo še letos urejena elektrifikacija, dokončane pa 
tudi obnova lesenih podestov v notranjosti zvonika 
ter kamnite stopnice do pevskega kora. 

Velika zahvala vsem, še posebno našim pokroviteljem 
ter ženam in možem, ki so prinesli domačo malico ter 
pijačo. 

Tako smo spet vsi prispevali svoj del k vzdrževanju 
kulturne dediščine naših prednikov.
 

Vir: KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco
Foto: Jože Hvala 

23. licitacija 
pri sv. Joštu pod Lisco 

Na začetku marca smo v Turistični zvezi občine 
Sevnica izpeljali 17. redni letni občni zbor. Letos ga 
je gostilo Turistično društvo Tržišče, potekal pa je 
v prostorih gostilne Majcen - Ulčnik. To leto je bilo 
volilno leto, zato so poročilom za lansko leto sledile 
volitve. Na mesto predsednice je bila še za naslednji 
mandat štirih let izvoljena Annemarie Culetto, na 
mesto podpredsednice Cveta Jazbec, na mesto 
sekretarke pa Alenka Kozorog. Predsednica se je 
zahvalila za zaupanje in predstavila načrt dela za leto 
2020.

Volilno leto 
v Turistični zvezi 
občine Sevnica

Na občnem zboru smo podelili tudi priznanja azaleja 
za prizadevno in prepoznavno delo na področju 
turizma. Zlato azalejo je za prepoznavno 20-letno 
delovanje prejelo Turistično društvo Šentjanž, 
srebrno azalejo za prav tako jubilejno leto KŠD 
Lukovec, bronasto azalejo pa ljudski pevci z Vrhka, ob 
koncu uradnega dela pa so tudi zapeli. Prejemnikom 
priznanj čestitamo in želimo, da bi bili ta pohvala in 
spodbuda za nadaljnje delo.

Vir: TZOS
Foto: Urban Culetto

  
V petek, 21. februarja, je TD Tržišče organiziralo 
letni občni zbor v gostilni Majcen - Ulčnik v Tržišču. 

Predsednica društva Milena Knez je zbranim članom 
in gostom predstavila delo društva v 2019 in načrt 
dela za letos. Vsi ti dosežki in dobri rezultati so 
izraz zelo dobrega sodelovanja z lokalnimi društvi, 
Turistično zvezo občine Sevnica, Krajevno skupnostjo 
Tržišče in Občino Sevnica. Dogodke v KS Tržišče je vse 
leto beležil Stane Markovič in jih ob koncu občnega 
zbora predstavil v zanimivem filmu.

Tudi program dela za tekoče leto je pester. Sodelovali 
bomo v čistilni akciji. Maja bomo organizirali pohod 
k azaleji na Vrhek. Na začetku septembra se bomo 
udeležili Festivala praženega krompirja, ki bo tokrat 
potekal v domači Sevnici. V jesenskem času pa bodo 
potekale že tradicionalne prireditve v sklopu Jeseni 
na vasi.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
Foto: Stane Markovič)

Predsednica društva 
TD Tržišče Milena Knez  je nagovorila člane in goste.

Občni zbor 
Turističnega društva 
Tržišče

Občni zbor je potekal 
v gostilni Majcen - Ulčnik v Tržišču.
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Turizem

www.
visit-sevnica

.com  Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

SEVNICA

KMEČKA 

TRŽNICA

SEVNICA

Zaradi epidemije je 

Kmečka tržnica Sevnica 

do nadaljnjega zaprta, 

ravno tako v aprilu 

 ne bo mesečnega sejma

v Sevnici.

 

O datumu ponovne prodaje vas 

bomo obvestili.

Spoštovani! 

Do izhodiščne točke izleta se lahko pripeljete z 
vlakom. Izstopite na železniški postaji Breg. Po 
kolesarski poti nadaljujete do Šentjurja na Polju. Prvi 
postanek bo na kmetiji Zakrajšek, kjer meljejo svežo 
moko. Tam so mlinska kolesa nekoč poganjali potoki, 
zdaj sicer meljejo na sodobnejši način. A sveže 
pečeni pirin kruh ne diši nič manj omamno kot tisti iz 
babičine krušne peči. Vzdolž reke ob koncih travnikov 
in njiv pot nadaljujete med arhitekturnimi posebneži 
slovenskega podeželja – toplarji. Včasih namenjeni 
sušenju in hranjenju pridelka so danes dobili drug 
namen. Na enem od njih, Dolinškovem kozolcu, si 
lahko ogledate zbirko, ki omogoča lep vpogled v 
življenje preprostega delovnega človeka. Skozi vas 
Kompolje, sredi katere stoji najstarejša cerkev v 
občini Sevnica, se cesta steče v kolesarko stezo, po 
kateri nadaljujete pot ob Savi do Boštanja. Čez mostu 
se podate na levi breg in zaključite s polnovrednim 
kosilom v Piceriji Rondo. 

Veste, kaj jedo najboljši kolesarji? Prav ste uganili. 
Testenine predstavljajo večinski del njihove prehrane. 
In za vas smo izbrali najboljše – lokalne ekološke 
testenine Gabaroni. Polnoletnim priporočamo 
siunški picik'l, zvarjen v Pivovarni APE, otrokom pa 
hišno limonado. Do doma lahko odkolesarite ali pa 
spet sedete na vlak. 
Lokalno okolje omogoča nešteto možnosti za 
raziskovanje. Prepričani smo, da tudi ti še ne poznaš 
vseh skritih kotičkov, prijaznih domačinov in njihovih 
zgodb. Da bi nam le zdravje služilo, pa hop na kolo.
 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

S kolesom 
od zrna do Gabarona

 
S toplimi pomladnimi dnevi se začenjajo tudi 
druženja na prostem. Druženje od dobri hrani in 
pijači pa še kako pomembno vpliva na kakovost 
posameznikovega življenja. Če nam bo zdravje 
dopuščalo, bomo tudi letos organizirali zdaj že 
tradicionalni kulinarični dogodek v središču starega 
mestnega jedra Sevnice – Sevn'ško kuhinjo na trgu. 

Vabimo lokalne ponudnike hrane, vina in piv, ki bi 
želeli z nami soustvariti ta dogodek in obiskovalcem 
omogočiti odkrivanje domačih okusov lokalne in 
regionalne kulinarike, da se nam pridružijo. Sevn'ška 
kuhinja na trgu bo potekala v petek, 22. maja, od 15. 
do 22. ure. Vse dodatne informacije lahko dobite na 
annemarie.culetto@kstm.si ali številki 031 344 916. 
Lepo vabljeni, da postanete del ene izmed 
tradicionalnih gastronomskih prireditev Posavja – 
kot ponudniki in/ali obiskovalci.
 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Vabljeni k sodelovanju na 
Sevn'ški kuhinji na trgu

Lisička giba 
na svetovni dan Zemlje, 22. aprila
 
Svetovni dan Zemlje 22. aprila je idealna priložnost, 
da se za hip spomnimo, kakšen prečudovit dar je 
življenje oziroma obstoj na tako (naravno) pestrem 
planetu, kot je naša Zemlja. Naša Zemlja je edini 
planet, na katerem se je (kar zadeva znanstveno 
prepričanje) pojavilo življenje, in to v eni najlepših 
možnih oblik. Ljudje, živali, rastline – vsi smo del 
domačega planeta.

In kako je projekt Lisička giba povezan s svetovnim 
dnevom Zemlje?
Lisička giba je projekt, ki spodbuja aktivno preživljanje 
prostega časa. Vemo, da ima športna aktivnost 
veliko pozitivnih učinkov na telo, da izboljšuje 
splošno počutje in nam pomaga ohranjati zdravje. 
Cilj projekta je, da bi prebivalci občine Sevnica (in 
tudi širše) spoznali rekreativne točke v naši občini 
ter se seznanili z dogodki, ki jih prirejajo različne 
organizacije in društva. 
Pri projektu sodelujete tako, da v brošuri, ki je 
naprodaj v Turistični agenciji Doživljaj Posavje, 
zbirate žige s posameznih pohodniških točk. Za 
osvojitev praktične nagrade je treba zbrati 30 točk 
(otroci sodelujejo v Mini Lisička giba in potrebujejo 
16 točk). Točke morajo biti zbrane iz treh različnih (od 
skupaj petih) vsebinskih sklopov. Eden od teh je tudi 
sklop Tematska pot. 

Gre za krožno pot, ki se začne na makadamskem 
parkirišču pod gradom in se tam tudi konča. 
Vodnik vas najprej seznani z gozdnim bontonom 
in vas z razmišljanjem o začetkih nastanka gozda 
popelje na pot, ki ponuja številne možnosti učenja 
in občutenja narave. Prvi didaktični objekt na poti 
je deblak, kjer se spoznate z biotsko raznolikostjo 
kar 36 vrst dreves. Ogledate in dotaknete se lahko 
različnih lesnih struktur. Skozi igro se spoznate z enim 
najpomembnejših procesov, ki poteka v zelenih delih 
rastlin – fotosintezo. Kaj nastane, ko moč združijo 
zeleni deli rastlin, voda, ogljikov dioksid in sončna 
svetloba? Tudi to spoznate in okusite na tematski 
poti Gozd je kultura. Gozd je skupnost med seboj 
povezanih rastlin, živali, gliv in mikroorganizmov, 
ki v sožitju bivajo na določenem prostoru. Ste kdaj 
pomislili, kako se med seboj sporazumevajo? Bi 
šlo po gozdnem telefonu? Če ne oni, boste na naši 
tematski poti po njem lahko komunicirali vi. Na poti 
okoli gradu Sevnica spoznate 36 vrst dreves, profil 
gozdnih tal, vinsko trto, grajski park z drevesi starimi 
tudi več kot 200 let in grajski čebelnjak, v katerem 
čebele pridno nabirajo grajski med. 

Ko bo epidemija mimo, vabljeni k udeležbi k projektu 
Lisička giba.
 

Urška Colner, KŠTM Sevnica

NAMIG ZA PREMIK

www.kstm.si
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Prvo marčevsko sredo se je v Oknu Radogost in Stari 
galeriji sevniškega gradu predstavila slikarka, risarka 
in pesnica Judita Rajnar Prosen. 

Z razstavljenimi deli pod naslovom Pot v Tolmin, 
Angeli, Politika, Stres in tesnoba, Rojstvo in Kurent 
se Judita predstavlja kot odlična risarka, njeno edino 
izrazno sredstvo je črta, preprosta, jasna in zelo 
povedna. Čeprav je ni bilo na odprtju razstave, smo 
lahko uživali v recitaciji njenih pesmi. Ob glasbeni 
spremljavi mojstra kitare Zorana Koširja jih je prebral 
gostitelj večera Rudi Stopar. 

Ta se je v duhu marčevskih praznikov ob zaključku 
večera s cvetjem poklonil tudi vsem obiskovalkam. 

 
Vir: KŠTM Sevnica

Judita Rajnar Prosen 
v marčevskem oknu 
RadogostaV soboto, 7. marca, je bil dan za praznovanje, saj 

smo praznovali desetletnico Kulturno-umetniškega 
društva Poklek, glavni del pa je bila premiera nove 
gledališke igre Niti tat ne more pošteno krasti v režiji 
članice Ane Kozinc. 

Po končani uprizoritvi je predsednica Mateja Strnad z 
naslednjimi besedami predstavila društvo:
»Kulturno-umetniško društvo Poklek je mlado 
društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2010 in ima 33 
članov. Glavne dejavnosti društva so amatersko 
uprizarjanje gledaliških iger, priprava in izvedba 
vsakoletne prireditve ob materinskem dnevu 
na Pokleku, dveh pohodov po okoliških krajih 
in prireditve na Tomaževem hribu na predvečer 
praznika dneva državnosti, organizacija izletov ter 
sodelovanje na prireditvah na krajevni in občinski 
ravni.

Predvsem pa je namen našega društva, da s svojimi 
dejanji povezuje ljubitelje kulture in jim v hitrem 
napornem tempu vsakdana v prostem času življenje 
polepša s sprostitvijo in zabavo. Naši amaterski igralci 
so z igro polepšali večer in z nami delili svojo ljubezen 
do kulture in amaterskih gledaliških predstav. Vsako 
rojstvo gledališke predstave je nekajmesečni proces, 
da se lahko, če temu lahko tako rečemo, rodi otrok, ki 
ima tako več mater in očetov.«
Na prireditvi je predstavnica JSKD OI Sevnica Katja 
Pribernik podelila tudi Linhartove značke članom, 
ki so v društvu aktivni že kar 10 let, ti pa so Ana 
Anika Stopar, Martin Romih, Urška Romih, Gregor 
Mirt, Tamara Rumenovič, Matej Rumenovič, Bojan 
Žibert, Primož Kozinc, Marko Kozinc, Ana Kozinc, Jure 
Mirt, Jure Klenovšek, Blažka Šutar in Katja Kozinc 
Klenovšek.

Društvu so čestitke izrekli župan Srečko Ocvirk, 
predsednik KS Blanca Marjan Ločičnik, predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak ter 
predstavnica Aktiva kmečkih žena Blanca Irena 
Obelšar. Besede podpore pa so po prireditvi na 
pogostitvi izrekli tudi številni donatorji in krajani.
 

 Mateja Strnad

10 let KUD Poklek

 
Artselection je izbor 12 
umetniških del, ki so bila 
ustvarjena na srečanjih 
ArtEko Kozjansko in Šentjanž 
2018/19 ter so predstavljena 
na steklenicah barriquerane 
Grajske krvi, letnik 2016.

Ker pa je tudi april v znamenju 
virusov in epidemij, bomo 
poleg Judith Zgonec, 
katere delo je prikazano 
na aprilski steklenici 
Artselection, predstavili 
še enega ustvarjalca, ki se 
tematsko popolnoma sklada 
s sedanjimi razmerami. To je 
Tone Zgonec.
 

Judith o svojem delu pravi: 
„Poskusila sem 'grdo' plastiko 
predstaviti na malce lepši 
način, z druge perspektive. 
Plastenko sem fotografirala 
od spodaj navzgor. Rezultat 
fotografije me je spomnil 
na umazano sonce, ki se po 

navadi aprila spet večkrat pokaže. Menim, da motiv 
kar ustreza, glede na to, da človek naravo počasi 
uničuje in zato zaradi onesnaževanja ozračja tudi 
sonček malce žalostno sije.“

Njen soprog Tone Zgonec, likovni ustvarjalec, in 
njegov odgovor na sedanje razmere (ArtEko Šentjanž, 
2019):

QRA ICC, Zavod za mednarodno ustvarjalnost in kulturo

Ustvarjalci ArtEka – 
Artselection
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V upanju na izboljšanje razmer, ki smo jim trenutno 
priča, v Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica načrtujemo pester in 
bogat program za Sevniško grajsko poletje 2020.

Slavnostno odprtje grajskega poletja bo koncert 
ene najuspešnejših slovenskih pevk. V nadaljevanju 
grajskega poletja si bodo sledili še trije koncerti z 
zvenečimi imeni. Več dogodkov bo v povezavi kulture 
in vina, dan odprtih vrat sevniškega gradu in še veliko 
več. 

Vir: KŠTM Sevnica

Kultura

Sevniško 
grajsko poletje 2020

V letu 2007 je upravljavec grajskega kompleksa 
KŠTM Sevnica v sodelovanju z domačimi društvi 
vinogradnikov uredil grajski vinograd s 500 trtami 
modre frankinje na južnem delu grajskega pobočja 
nad starim mestnim jedrom Sevnice. V letu 2009 
smo dočakali prvo letino. Z botrstvom grajskim trtam 
se lahko vključite v urejanje grajskega vinograda 
in pridelavo modre frankinje ter skupaj z nami 
ustvarjate zgodbe, s katerimi želimo oživiti primerne 
dejavnosti na sevniškem gradu. Eden naših ciljev je 
promocija kulture vinogradništva in modre frankinje 
kot sorte z izjemnim potencialom. 

Botrstvo pomeni zakup poljubnega števila trt modre 
frankinje. Z zakupom trte postanete boter grajski trti, 
ki bo označena s posebno tablico z vašim imenom. S 
tem se zavežete, da boste na grajski rezi in trgatvi, ki 
sta obogateni s kulturnim programom in pogostitvijo. 
Poleg preostalih ugodnosti prejme boter vsako leto 
tudi steklenico grajske modre frankinje s pomenljivim 
imenom Grajska kri. 

Vabljeni v družbo grajskih botrov. 
Dodatne informacije: 
na sedežu KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 
kontaktna oseba: Eva Urh, telefon 07 81 61 075 ali 
051 680 289, e-pošta: eva.urh@kstm.si.
 

Vir: KŠTM Sevnica 

Foto: Jernej Klinc

Bi tudi vi postali 
boter grajski trti?

Sevniško
grajsko
poletje

2020

Ob prihodu pomladi se prebudi narava, hkrati pa se 
v ljudeh praviloma prebudi tudi želja obiskovanja 
narave. Ko obiskujemo naravo, ne pozabimo, da smo 
njeni gosti in da je narava čudovita, a hkrati občutljiva, 
ranljiva in je z njo treba ravnati spoštljivo. Potrudimo 
se, da po našem obisku ostane nespremenjena.

 

Kako se je treba vesti v naravi, je razvidno iz pravil 
ravnanja v Triglavskem narodnem parku in veljajo 
povsod v naravi: 
 
• Vaša pot v Triglavskem narodnem parku naj bo 
pot, ki se je boste z veseljem spominjali. Izberite jo 
svojim sposobnostim primerno.
• Vaše vozilo pustite na označenih parkiriščih. Na 
območju parka jih je dovolj.
• Priporočamo, da hodite po označenih poteh. Ne 
povzročajte hrupa. Živali vam bodo hvaležne.
• Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. 
Občudujte jih tako, da s svojo navzočnostjo ne boste 
motili njihovih zgodb, ki so prav tako edinstvene kot 
vaša.
• Pse vodite na vrvici.
• Jasne noči, posute z zvezdami, doživljajte 
na klopeh planinskih koč, zavetišč in bivakov. 
Kampiranje in bivakiranje zunaj za to določenih mest 
ni dovoljeno.
• Bodite nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar 
ne prinašate in iz njega ničesar ne odnašate. Ničesar, 
kar ni shranjeno v nas samih ali na spominski kartici.

Vir: tnp.si

Pravila 
vedenja v naravi 

 
Ob obisku narave je prav, da upoštevamo določena 
pravila, med drugim: 

• Naravo obiskujte posamično ali v manjših 
skupinah.
• (S)poznajte morebitna pravila prostorov, ki jih 
obiskujete.
• Odgovornost za svojo varnost prevzemamo 
sami. Vedno morate biti pripravljeni na različne 
vremenske razmere in na posebne dogodke. Tudi 
prva pomoč spada med priporočljivo opremo, zlasti 
kadar se odločite za daljše ali zahtevnejše obiske 
narave.
• Vse, kar prinesemo s seboj v naravo, iz nje tudi 
odnesemo. Čeprav bi moralo biti to samoumevno 
in logično, se plastenke in smeti še vedno najdejo 
v vsakem kotičku. Vse smeti in ostanke odnesemo 
spet domov. 
• Tudi papirnat robček je smet. Razgradnja lahko 
traja tudi pol leta. Večina robčkov pa ni 100 % 
organskega izvora in biorazgradljivih, temveč je 
narejenih iz recikliranih materialov in so beljeni 
s klorom, pri tem postopku nastaja kancerogena 
spojina dioksin, ki se spira v zemljo in naprej v 
podtalnico. (planinsko-drustvo-ng.si)
• Ne kopajte se v rekah in jezerih, namazani 
s sončnimi kremami ali drugimi kozmetičnimi 
preparati.
• Raziskujte, opazujte, fotografirajte, vendar pustite 
pri miru. To se nanaša na različne rastline, pa tudi na 
živali, kamne, zemljine.
• Zelišča, gobe, jagodičevje ali druge darove narave 
naberite le toliko, kolikor potrebujete in kolikor je 
dovoljeno, če sploh je dovoljeno. Ne potrebujete 
vzeti vsega. Zaščitenih rastlin nikakor ne smete 
nabirati!
• Spoštujte živali in jih opazujte od daleč. Ne smete 
jim slediti, se jim približevati ali jih preganjati. 
Ne smete jih hraniti (niti slučajno ne s kruhom 
ali podobno človeško predelano hrano, ki jim bo 
povzročila več škode kot koristi), razen če dobro 
veste, kaj je primerno in naravno za katero žival. 
Spoštujte tudi druge obiskovalce. Pozdravljajte 
jih, na poteh se varno umaknite, ko je treba, ali 
ponudite pomoč. Bodimo ljudje. 

Ne povzročajte hrupa, ne predvajajte glasbe. Naj 
prevladujejo tišina in zvoki narave. 
V naravi uživajte brez puščanja sledi v njej. 
Varujmo in ohranimo jo za naše zanamce.
 

Ekipa Zelene sheme
(vir oziroma povzeto po: Ana Vehovar)
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Dan odprtih vrat
slovenskih čebelarskih društev

Učni čebelnjak ČD Šentjanž v Šentjanžu

Org.: Čebelarsko društvo Šentjanž | 041/342-070 | ciril.kolenc@siol.net

Čebelarsko društvo Šentjanž tudi letos, v mednarodnem letu  

zdravja rastlin, pristopa k dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih 

društev, ki bo predvidoma potekal v petek, 24. aprila. Na ta dan 

bodo čebelarji, predvsem pa v Čebelarskem krožku na OŠ Milana 

Majcna v Šentjanžu, delujoči učenci te šole, obiskovalcem razkazali 

Učni čebelnjak Čebelarskega društva, namenjen obiskovalcem ter 

usposabljanju čebelarskih krožkarjev ter predstavili delo v čebeljih 

panjih in čebelnjaku.

Poleg življenja čebel, pa bodo predstavili tudi čebelje pridelke s 

poudarkom na shemah višje kakovosti, 

pripravili pokušino medu iz čebelnjaka 

ter poskrbeli še za kakšno presenečenje.

Vljudno vabljeni učenci šol, krajani in vsi, 
ki vas zanimajo čebele ali pridelki iz panja. 
Se vidimo v Šentjanžu, 24. aprila!

24. aprila med 9. in 13. uro

Opomba: dogodka ne bo, v kolikor bo še veljala uredba o prepovedi zbiranja ljudi zaradi možnosti okužbe.

#ostani doma

MESEČNI 
SEJEM

SEVNICA

4.4.2020
SOBOTA

ODPADE

pri HTC
SEVNICA

info: 07/ 81 65 462

Spoštovani.

 Glede na uredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah 
v javnih prostorih ter uredba za prepoved organiziranja dogodkov, 

glede na trenutno epidemiološko situacijo 
z novim korona virusom SARS-CoV-2, 

sporočamo, da so vsi dogodki in prireditve

 v objektih v upravljanju KŠTM Sevnica ODPOVEDANI. 

 Ravno tako so ODPOVEDANI vsi dogodki drugih organizatorjev, 
ki so objavljeni na portalu: 

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki

 Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

#ostanitezdravi
 vir: KŠTM Sevnica
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KRVODAJALSKA AKCIJA 
JE PLANIRANA 

VENDAR GLEJTE OBVESTILA NA 

WWW.ZTM.SI
Gasilski dom sevnica, kvedrova cesta 25, sevnica

Ponedeljek, 06. 04. 2020, ob 8.00
Torek, 07. 04. 2020, ob 7.00

Organizator: OZ Rdečega križa Sevnica 
Informacije na 07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

Krvodajalke in krvodajalce obveščamo, 
da kljub izrednim razmeram potrebujemo kri za nujna in 
neodložljiva zdravljenja.
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni bomo 
izvajali prilagojene krvodajalske akcije, na katere bodo vabljeni samo krvodajalci  tistih 
krvnih skupin, ki jih potrebujemo.
Tiste krvodajalce, ki jih potrebujemo, bomo vabili preko sms vabila, v katerem jih bomo 
prosili za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje.

Za lažjo organizacijo in izvedbo odvzemov krvi krvodajalce 
prosimo, da se odzivajo SAMO NA VABILA Rdečega križa in 
transfuzijske službe.

Hvala vsem in vsakemu posebej ter ostanite nam zdravi!
ZALOGE KRVI krvi v Sloveniji so se nekoliko zmanjšale, vendar so zadovoljive in z njimi 
zagotavljamo nemoteno preskrbo s krvjo. Preskrba s krvjo poteka nemoteno in kljub 
spremembam vabljenja krvodajalcev in naročanja na uro pokrivamo potrebe zdravstva po 
krvi.

Transfuzijska služba je uvedla dodatne zaščitne ukrepe, s katerimi krvodajalcem in 
zaposlenim omogočamo varno okolje in varen odvzem krvi. Krvodajalce že po telefonu 
pred prihodom na odvzem krvi preverimo, če ustrezajo pogojem za darovanje in če nimajo 
bolezenskih znakov morebitne okužbe. Pred vhodom v prostore, kjer se izvaja odvzem krvi, 
imamo triažno kontrolno vstopno točko, kjer ponovno preverimo ustreznost.

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter 
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.
Z ukrepi preprečujemo okužbe in širjenje bolezni COVID-19 med ljudmi.
Po do sedaj znanih podatkih se s transfuzijo krvi bolezen COVID–19 ne prenaša.

Trenutno niste primerni za darovanje krvi:
če ste v zadnjih 28 dneh potovali izven Slovenije (velja za vse države EU in druge celine),
če imate prehlad, kašljate in kihate,
imate povišano telesno temperaturo,
prebolevate nalezljivo bolezen,
ste bili v stiku z obolelo osebo,
ste v zadnjih 28 dneh preboleli nalezljivo bolezen. 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 051 389 325.
Krvodajalce prosimo, da nas v primeru kakršnihkoli znakov bolezni, ki bi se pojavili v 14 dneh 
po odvzemu krvi obvestijo na krvodajalec@ztm.si 
oz. nas pokličejo 
051 389 325.

Informacije o koronavirusu lahko spremljate na NIJZ.

Vir: Zavod RS za transfuzijsko medicino

 
Lisička se giba tudi na svežem zraku in kljubuje vsem težavam sodobne dobe. 
NIJZ svetuje, da se v času povečanega pojavljanja okužb dihal izogibate zaprtih 
prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Tudi Fakulteta za šport Univerze 
v Ljubljani svetuje, da ste telesno dejavni skladno s splošnimi priporočili za 
telesno dejavnost. Zato se gibajte na svežem zraku, v družinskem krogu. 
Predstavljamo nekaj predlogov poti, ki jih lahko obiščete sami ali z družinskimi 
člani. Glede na to, da v tej situaciji knjižice ne morete kupiti, lahko žige na 
posamezni točki zbirate na listih in jih potem priložite h knjižici, ki jo naknadno 
kupite v Turistični agenciji Doživljaj v Sevnici.

Sklop: Sevniška planinska pot – Pot Lojza Motoreta
Sevnica – Okič; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na Okiču na hiši pesnika Antona 
Okiškega Umeka; Vrh pri Boštanju 15
Okič – Leskovec; čas hoje: 4 h; žig je na Leskovcu na 
vzpetini na križu nad cerkvijo Žalostne Matere Božje
Leskovec – Murnice; čas hoje: 30 min; žig je na 
Murencah pri spomeniku Janči Mevželj in Milan 
Majcen
Murnice – Šentjanž; čas hoje: 45 min
Šentjanž – Strašberk; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na 
Strašberku na garaži pri domačiji Gabrijele 48
Strašberk – Tržišče; čas hoje: 1 h 30 min
Tržišče – Malkovec; čas hoje: 1 h; žig je na Malkovcu nasproti spomenika – na 
stebru nadstreška Malkovec 24 
Malkovec – Pijana Gora; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na Pijani Gori pri 1. zidanici 
iz smeri Telč; na levi strani ceste
Pijana Gora – Bučka; čas hoje: 1 h 30 min
Bučka – Križe; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na Križu na hiši pri odcepu proti 
Studencu – Gorenje Radulje 47
Križe – Sevnica; čas hoje: 2 h 30 min
Sevnica – Lamperče; čas hoje: 45 min; žig je na Lamperčah pri kmetiji Jazbec, 
Drožanje 13
Lamperče – Vranje; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na Vranju pod Ajdovskim 
gradcem
Vranje – Zabukovje; čas hoje: 1 h 
Zabukovje – Skalica; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na Skalici na vrhu vzpetine
Skalica – Planina; čas hoje: 2 h 
Planina – Rudenik; čas hoje: 2 h; žig je na Rudeniku ob poti
Rudenik – Ješivec; čas hoje: 2 h; žig je na Ješivcu na vrhu vzpetine
Ješivec – Lisca; čas hoje: 1 h; žig je na Lisci pri Tončkovem domu
Lisca – Lovrenc; čas hoje: 1 h; žig je na Lovrencu pri cerkvi
Lovrenc – Loka; čas hoje: 1 h 45 min
Zemljevid poti je objavljen na spletni strani Planinskega društva Lisca 
Sevnica. Informacije: PD Lisca Sevnica, Darinka Avguštin, 041 481 697.
 
Sklop: Vrh pohodne poti
JEŠIVEC je 934 metrov visoki vrh in je vzporedni hrib 
ob Lisci. Z odličnim razgledom z vrha se razpre pogled 
na Kamniško-Savinjske Alpe.
LISCA je razgledni vrh na 948 metrih nadmorske višine, in sicer severno od 
Sevnice. Z vrha, na katerem je meteorološka radarska postaja, je lep razgled na 
Posavsko-zasavsko hribovje, del Dolenjske, kjer se lepo vidijo Gorjanci, lep je 
tudi pogled na daljno Notranjsko, kjer nad prostranimi gozdovi izstopa Snežnik. 
Ob lepem vremenu se vidijo tudi Julijci, v katerih je najvišji vrh Triglav, pa tudi 
Kamniško-Savinjske Alpe, del Karavank in drugo.
LOVRENC s suhimi travniki sredi gozdne krajine poraščen 722 metrov visoki 
vrh s cerkvijo sv. Lovrenca, je ob planinski poti med Velikim Kozjim in Lisco. 
Območje Lovrenca je del biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in je 
botanična naravna vrednota državnega pomena. Velik naravovarstveni pomen 
mu daje mešanica rastlinskih vrst, od alpskih do toploljubnih ilirskih. Lovrenc je 
najbolj znan po naravnem rastišču enega izmed rastlinskih simbolov planinstva 
– clusijevem svišču (Gentiana clusii).
SKALICA je manj znani vrh na zahodnem delu Bohorja. Z vrha, ki ima vpisno 
skrinjico, je lep pogled proti jugu in zahodu, kjer lepo vidimo okoliško hribovje.
VELIKO KOZJE je vrh zahodno od Zidanega Mosta. Z vrha, ki ima vpisno 
skrinjico, je lep razgled na Zasavsko in Posavsko hribovje, ob lepem vremenu 
pa vidimo Julijce, Kamniške in Savinjske Alpe, del Karavank s Peco in Uršljo goro 
ter Pohorje, Boč in Donačko goro.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Lisička giba
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#ostanidoma

Mladi naj ne bodo 
samo ljubljeni, 

ampak naj tudi vedo, 
da so ljubljeni.

 

Pust je čas rajanja, veseljačenja, pustnih šem in 
norčij. Je čas veselja ob pripravah na pomlad in čas, 
ko skriti za pustno šemo lahko povemo vse, česar si 
drugače ne bi upali. 

Tako smo tudi v Sevnici, v organizaciji KŠTM Sevnica, 
že tradicionalno na pustno nedeljo pripravili rajanje 
za otroke in otroke po duši. Zabavali smo se ob 
animatorjih skupine Malibu. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Pustovanje 2020

Dan žena na koledarju ni označen kot dela prost 
dan, a ga praznujemo tako, da se ženskam podarijo 
ali vsaj namenijo lepe besede in majhne pozornosti. 

Včasih ženske v primerjavi z moškimi niso imele 
nekaterih pravic in so bile zelo zatirane. Prav zato 
so nastali množični protesti in dan, ki ga imenujemo 
dan žena. Običaj, ki spremlja dan žena, je poklon 
cvetja ali kakšne druge pozornosti. Gre za simbolno 
obdarovanje, ki pomeni, da si ženska zasluži 
spoštovanje in enakopravnost v primerjavi z moškim. 

Zdaj je to samoumevno, včasih pa ni bilo tako. 

Tudi v MC Sevnica smo ustvarjali male pozornosti, 
namenjene našim mamicam, sestram, babicam, 
tetam ... Prepričani smo, da so bile darila vesele. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

V MC Sevnica 
smo ustvarjali 
za naše mamice

V torek, 3. marca, je na naši šoli potekala okrogla 
miza, na njej pa so sodelovali predstavniki različnih 
pomembnih podjetij in ustanov. Okrogle mize so se 
udeležili: župan Srečko Ocvirk, ravnateljica OŠ Sava 
Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič, predstavnica 
zdravstvenega doma Sevnica Andreja Kobal, 
direktorica podjetja Bruno gostinstvo, trgovina in 
pekarna Gabrijele Nuša Vidmar, direktorica podjetja 
Rafael Marija Možina, direktor Komunale Sevnica 
Mitja Udovč in vodja kadrovsko-splošnega sektorja 
pri Kmečki zadrugi Sevnica Irena Klenovšek. Na 
okroglo mizo smo bili vabljeni predvsem učenci 7., 
8., in 9. razreda. 

Učenci smo goste prosili, naj nam predstavijo svoj 
poklic in nam povedo, koga zaposlujejo in kakšna 
izobrazba je potrebna za takšno delo. Pozorno smo 
jih poslušali in jim lahko postavljali tudi vprašanja. 
Predstavili so nam pot, ki jih je pripeljala do lastnega 
podjetja oz. njihovega poklica. 

Glede na to, da je letos tema šolskega parlamenta 
moja poklicna prihodnost, se mi zdi okrogla miza zelo 
dobra ideja. Vsako leto se devetošolci znajdejo pred 
težko odločitvijo, saj morajo izbrati srednjo šolo, ki jo 
bodo obiskovali. To pa ni vedno lahka odločitev, zato 
mislim, da je vsaj nekaterim to srečanje pomagalo.
 

Nina Krmelj, 8. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica 

Gosti okrogle mize

Okrogla miza o poklicih 
na OŠ Sava Kladnika 
Sevnica

»Mladost je nekaj, 

kar imajo 
samo mladi 

in kar cenijo 
samo starejši.« 

Agnar Nykle
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Uvod v knjigo: 
Silva Matos, Nevidne vezi,
Mohorjeva Celovec, 2018)
 

Vsako obdobje življenja postavlja pred nas, 
otroke časa in večnosti, določena vprašanja, 
stiske in iskanja. Tisti, ki imamo na svojih 
plečih že naloženih toliko križev, da se štejejo 
v množini – vsaj štiri, pet, šest, sedem, osem 
in več – , se tega zelo dobro zavedamo. 
Če ne životarimo, ampak živimo svoje 
življenje, potem ne potrebujemo posebnega 
poglabljanja v učbenike razvojne psihologije. 
Dovolj je, da se zazremo v čudežni lok lastne 
prehojene poti, v sled stopinj, ki je ostala za 
našimi koraki in odločitvami v posameznih 
obdobjih življenja, in hitro nam postane jasno, 
kaj kam sodi. In kakšno težo ima! In skoraj za vse 
odločitve, ki smo jih sprejeli v posameznih obdobjih 
življenja, posebej za tiste ključne, nam je v globini 
duše kristalno jasen tudi odgovor na vprašanje: Je 
bilo (sploh) vredno? Je bilo smiselno?
V knjigi, ki ste jo ravnokar odprli, se prepleta več 
zgodb, a temeljni sta dve. Najprej je tu zgodba 
Lenke, odraščajočega dekleta,  ki se prebija skozi 
labirinte svojega odraščanja in umeščanja v orbitalo 
svoje eksistence, lastnega obstoja. Lenkina pot je 
pot slehernega mladostnika (danes), kajti sooča se 
z vprašanji, »ki se tiho plazijo po dušah mladih«, 
kot zapiše avtorica. Lenka v tej občutljivo nežni in 
spoštljivi pripovedi avtorice Silve Matos počasi, korak 
za korakom, na pravo mesto postavlja vse, kar je 
izkusila in doživela v svojem mladem življenju: vso 
kompleksnost pojma družine (odvzem od rodnih 

staršev, rejništvo, posvojitev), razvoj identitete 
v vseh njenih niansah – etnični, spolni, rasni, 
osebni – , razvoj samopodobe, učenja in brušenja 
v odnosih s prijatelji, (vz)postavljanje samozavesti, 
odkrivanje svojih vrednot, hotenj, zastavljanje ciljev 
… Iz pripovedi se lepo vidi, kako v osebnostnem 
dozorevanju ni bližnjic: drugi (ti) lahko (do določene 
mere) pomagajo, a na koncu mora vsak sam sprejeti 
(odgovornost za) temeljne življenjske odločitve.

Lenkina pot je pot slehernika: v naročje vsakega izmed 
nas je nametanih milijon kock bolečin, krivic, nemoči, 
preizkušenj, iskanj, napačnih korakov, talentov, 
odprtih poti, možnosti, upanja, kljubovalnosti … 
Pred svojim košem življenja je vsak sam poklican, da 
sestavi zgodbo, ki pelje k nekemu smiselnemu cilju.

Toda knjige Silve Matos avtorica skozi 
pripovedovanje pove veliko tudi o sebi. O 
tem, da kot  psihoterapevtka najprej in samo 
posluša, opazuje, beleži. Dogodke, Lenkine 
besede, njena stanja in razpoloženja, njen 
videz in njene obleke. Hkrati beleži tudi svoje 
lastne občutke, ki so jih v njej sprožali Lenkini 
obiski. Psihoterapija je po definiciji to, kar boste 
razumeli, ko boste knjigo prebrali do konca: 
psihoterapija je zdravljenje s pogovorom. 
Proces zdravljenja se začne s poslušanjem. Silva 
zastavlja Lenki vprašanja spoštljivo, nevsiljivo, 
sproščeno. Poleg izrečenih se v njej poraja še 
kup neizrečenih vprašanj, ki nakazujejo globino 
avtoričinega doživljanja klientke.

Tankočutna pripoved, po kateri bodo z veseljem 
segli ne le mladi in judje na različnih križpotjih 
življenja, ampak tudi tisti, ki se poklicno 
ukvarjajo s pomočjo ljudem – svetovalci, 

psihologi, psihoterapevti, teologi –, pritrjuje tezi, da 
je potrebno poleg znanja za kakovostno delo z ljudmi 
imeti – srce, občutek. Kajti v psihoterapiji ne zdravi 
(hladno) znanje psihoterapevta, ampak odnos, ki 
se vzpostavi med terapevtom in klientom. Zato ima 
prav Alenka Rebula, ko pravi: “Torej pazimo, komu 
zaupamo svoje bitje, in se nikoli ne odpovejmo 
bedenju nad svojimi občutki. Mi smo tisti, ki izbiramo 
svoje zdravnike, terapevte in učitelje”.

Želim vam, da se vas ob prebiranju knjige Silve Matos 
dotakne toplina čiste človečnosti, ki veje iz zapisanih 
besed.

Martin Lisec, logoterapevt
Vir: https://stopinje.si

KRHKOST NAVIDEZNE GOTOVOSTI

Vrata za poroke se bodo odprla s preklicem uredbe o zbiranju ljudi.



16 april 2020

Šport 

umivajmo si roke

 
Dogodki v zadnjem 
obdobju so ohromili tudi 
rokometno dogajanje, zato 
so vse tekme in treningi do 
nadaljnjega ustavljeni. Kako 
se bo rokometna sezona 
končala, trenutno ni mogoče 
napovedati. Toda zdravje je 
seveda najpomembnejše, vse 
drugo bo počakalo na svoj 
trenutek.

Zagotovo pa velja omeniti veliko presenečenje, ki 
nam ga je marca pripravila članska ekipa. Dne 11. 
marca so pred praznimi tribunami odigrali tekmo 1/8 
Pokala Slovenije in premagali ekipo, ki je v višji ligi 
ter se tako uvrstili med 8 najboljših ekip v Sloveniji. 
O tem presenečenju smo lahko veliko prebrali v 
različnih medijih.

Kdo bo naslednji nasprotnik (zagotovo atraktiven), 
bo pokazal žreb. Čestitke igralcem in trenerjem. 
To je še en dokaz, da s pravilno strategijo, trdim 
delom, pozitivno energijo in kljub izredno nizkemu 
proračunu lahko dosežemo odlične rezultate. In 
še ena potrditev, da ima Sevnica v rokometu velik 
potencial, ki ga je smiselno podpirati in negovati. 
Bodite zdravi in potrpežljivi. Vsi skupaj se moramo 
iz trenutnih razmer nekaj naučiti, predvsem, da v 
življenju nastopijo trenutki, ko se moramo tudi mi 
malo ustaviti, določene stvari razmisliti in se vrniti 
močnejši in pogumnejši. 
Več o dogajanju v Rokometnem klubu Sevnica si 
lahko ogledate na spletni strani in na Facebooku. 
 

Miran Sečki, predsednik Rokometnega kluba Sevnica

Spoštovani 
prijatelji rokometa

Od sredine decembra 2019 do 4. marca 2020 je v 
sevniški občini na strelišču strelskega društva Marok 
potekala liga za standardno zračno pištolo za člane 
in veterane. Liga je imela 12 krogov, v njih pa je 
sodelovalo 20 strelcev. Najuspešnejši v A-skupini je 
bil Anton Jazbinšek, zbral je šest zmag, dve drugi, 
dve četrti, eno peto in eno šesto mesto. V skupnem 
seštevku je dosegel 276 točk. Sledita mu Jani Košir z 
256 točkami in Toni Kovačič z 229 točkami, zasedla pa 
sta drugo in tretje mesto.

V B-skupini je bil najboljši Igor Kotnik (186 točk) pred 
Janezom Jakičem (183 točk) in Bojanom Sorčanom 
(176 točk), ki sta zasedla drugo in tretje mesto. 
 

Mirko Ognjenovič

z leve zadaj Jani Košir, Anton Jazbinšek in Toni Kovačič,
z leve spredaj Janez Jakič, Igor Kotnik in Bojan Sorčan

Končana zimska liga 
z zračno pištolo

V četrtek, 5. marca, je na Osnovni šoli Sava Kladnika 
Sevnica potekalo medobčinsko in področno 
tekmovanje v šahu. Deklice so ekipno do 12 let 
dosegle odlično 1. mesto in se tako uvrstile na 
državno ekipno tekmovanje v šahu, ki bo aprila. 

Čestitke mentorju Milanu Mitroviću in učenkam Klari 
Štigl, Kaji Vilčnik, Tjaši Jesih in Teji Jesih.

Petra Jesih

Medobčinsko in 
področno ekipno 
šolsko prvenstvo v šahu

 
V Ormožu je v nedeljo, 8. marca, potekalo državno 
prvenstvo za vse kategorije za discipline 10 m. 
Člani strelskega društva Marok Sevnica so postali 
novi državni prvaki v kategoriji mladinci zračna 
pištola. Tako so ubranili naslov državnih prvakov iz 
leta 2019, ko so nastopali še kot kadeti. Člani ekipe 
Liam Kovačič, Miha Janc in Aleš Mitja Janc so s 1546 
doseženimi krogi premagali vso slovensko mladinsko 
konkurenco. 

V konkurenci članic je Mojca Kolman osvojila 
srebrno kolajno ter z 230,1 krogi v finalu osvojila tudi 
drugo mesto v disciplini zračna pištola 10 m. Kljub 
odličnemu streljanju v kvalifikacijah, uvrstila se je na 
prvo mesto, se ji je v finalu roka malo zatresla, zato je 
končala na drugem mestu. 
Blaž Kunšek je v kvalifikacijah pristal na sedmem 
mestu, vendar je z odličnim streljanjem v finalu, z 
214,1 krogi, zasedel tretje mesto.
Članska ekipa SD Marok Sevnica v sestavi Blaž 
Kunšek, Danilo Petrin in Klemen Juvan je zasedla 
drugo mesto ekipno, kar je odličen rezultat glede na 
zdravstveno stanje ekipe.
 

Mirko Ognjenovič

Ekipa SD Marok Sevnica 
Danilo Petrin, Liam Kovačič, Aleš Janc, Klemen Juvan, 

Miha Janc, Blaž Kunšek in Mojca Kolman

29. državno prvenstvo 
za vse kategorije

 

Gregor Ficko

Teniško akademijo 
Gospod Ficko obiskala 
bivša teniška zvezda
Maja Matevžič

 
Teniška akademija Gospod Ficko (GFTA) je 
profesionalna teniška ekipa, z več kot 20-letnimi 
izkušnjami v športni vzgoji in teniških programih. V 
svojih bogatih letih dosedanje kariere je športno 
ozavestila in približala tenis več kot 10.000 otrokom 
ter odraslim, vzgojila je številne mlade perspektivne 
teniške igralce ter igralke, ki so dosegli odlične 
rezultate na državni, pa tudi mednarodni in 
profesionalni ravni.
GFTA je edina teniška akademija oz. klub v Sloveniji, ki 
je del mednarodne zveze najboljših svetovnih klubov 
za razvoj mladih igralcev, kompletnega programa 
Evolution Kids Tennis.
V svojih programih ima trenutno aktivnih več kot 50 
predšolskih otrok, 20 oseb s posebnimi potrebami, 
90 šoloobveznih otrok in več kot 30 odraslih v 
rekreativnih programih, kar jo po številu uvršča med 
največje slovenske klube glede na regionalni teniški 
razvoj.
Vrata teniške šole so odprta na večih lokacijah 
in potekajo vse leto (Sevnica, Boštanj, Mirna, 
Mokronog, Trebnje). 
Od 1. aprila že poteka spomladanski vpis v vse 
teniške programe (predšolski otroci od 3. leta, otroci, 
mladina, odrasli in osebe s posebnimi potrebami).

Za dodatne informacije, vpis ali poskusni trening nas 
lahko pokličete na telefonsko številko 040 453 625 
(Gregor Ficko) ali pišete na info@gregor-ficko.si.
Obiščite nas tudi na FB TeniskasolaSevnica in 
Instagramu (tennisacademy_gospod.ficko).
 

Vir: Vaša teniška ekipa GFTA

Teniška akademija Gospod 
Ficko vpisuje nove člane
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Krivulja tekmovalnega 
napredka teniške igralke 
Une Grubešič

 
V Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica, v katerem 
že dve desetletji uspešno poučujejo mlade v borilnih 
športih, so v ponedeljek, 9. marca, pripravili preizkus 
znanja. Mladi so pred komisijo, ki jo je vodil Miran 
Grubenšek, 6. DAN, in člana Roman Kump, 1. DAN, 
in Robert Grubenšek, 1. DAN, prikazali znanje ju jitsa 
in juda, ki se ga učijo v trenažnem procesu vadbe. 

Mlade športnike zdaj v nadaljevanju čaka zahtevno 
obdobje tekmovanj v slovenskem prostoru in v 
tujini. Vedrina, veselje in veliko samozavesti pri vadbi 
kažejo, da uspeh verjetno ne bo izostal.

 Miran Grubenšek

V DBV Ippon Sevnica 
potrjen uspešen napredek 
mladih športnikov, izpiti 
za višje pasove

 
V torek, 18. februarja, je v Kulturni dvorani Sevnica v 
organizaciji Športne zveze Sevnica, Občine Sevnica in 
KŠTM Sevnica potekala prireditev Športnik leta 2019.
 
Nagrajeni so bili športniki s najvidnejšimi dosežki 
v letu 2019: rokometni igralec Blaž Janc (športnik 
leta), košarkarica Aleksandra Krošelj (športnica 
leta), teniška igralka Una Grubešič (perspektivna 
športnica), Nika Dobovšek (perspektivna športnica), 
Breda Blas (osebnost leta), brošura športastična 
Sevnica (projekt leta) in Rokometni klub Sevnica 
(posebna zahvala).

Osrednja gostja je bila tokrat bivša profesionalna 
teniška igralka Maja Matevžič, v navdihujočem 
govoru pa je predstavila poglede in vizijo na svojo 
preteklo kariero ter sedanjo trenersko delo z mladimi.
Za ogrevanje občinstva in pester uvod v prireditev 
so poskrbeli člani Plesnega kluba Lukec in Teniške 
akademije Gospod Ficko.

Gregor Ficko

Športna zveza Sevnica 
podelila nagrade 
najuspešnejšim 
športnikom za leto 2019

 
V sklopu prireditve Športnik leta 2019, na kateri so 
nagradili najboljše športnike v občini Sevnica, so prvič 
v zgodovini tega dogodka teniško točko predstavili 
igralci Teniške akademije Gospod Ficko.
Nastopili so učenci iz enot Sevnica in Boštanj.

Igralci so prikazali različne teniške veščine na tehnični 
in tudi atletski ter organizacijski ravni, prikazali pa so 
veliko samostojnost in ekipno povezanost.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Športni zvezi 
Sevnica za to možnost, čestitamo pa tudi drugim 
nastopajočim.
Velika popestritev našega nastopa je bila Super 
teniška babica, ki je dokazala, da je šport sredstvo 
za medgeneracijsko povezovanje, zdrav duh v 
zdravem telesu pa je bistvo dolgoročnega ukvarjanja 
s športom.
 

Vir: Ekipa GFTA

Igralci Teniške akademije 
Gospod Ficko ogrevali 
občinstvo na prireditvi 
športnik leta 2019

 
V Kopru se je končal Winter 
cup, turnir za dečke in 
deklice v starostni kategoriji 
do 10 let, ki ga tradicionalno 
organizira Teniški klub 
Koper. Ta v sodelovanju z 
organizatorji mednarodnega 
mladinskega turnirja Smrikva 
bowl, ki vsako leto v tej 
starostni kategoriji poteka 
na Hrvaškem, zmagovalcema 
podeli povabili na turnir. Na 

tem turnirju je sicer udeležba omejena na le nekaj 
igralcev iz posameznih držav, za katere se po sprejetih 
prijavah odloči organizator.
Una je premagala vse nasprotnice brez izgubljenega 
niza in se tako kvalificirala na znameniti Smrikva 
Bowl, svetovno znani mladinski turnir, na katerem 
so v preteklosti nastopala svetovno znana teniška 
imena, na primer Olga Danilovič (Srbija), Dominic 
Thiem (Avstrija) in Petra Martić (Hrvaška). 

Gregor Ficko

Una Grubešič, 
zmagovalka 
mednarodnega teniškega 
turnirja do 10 let v Kopru

Una Grubešič, članica Teniške akademije Gospod 
Ficko, v letošnji sezoni uspešno napreduje na svoji 
tekmovalni poti in v kategoriji do 12 let, v kateri 
trenutno nastopa.
Na zadnjem finalnem B-turnirju do 12 let v Ljubljani 
je končala na 3.-4. mestu.

V letošnji sezoni bo igrala vodilno vlogo v državni ligi 
do 12 let, v kateri bo teniška akademija nastopala 
združeno s tekmovalci Teniškega kluba Brežice.
Uvrščena pa je tudi na znameniti mednarodni turnir 
do 10 let Smrikve Bowl v Pulju, na katerem bodo 
nastopali najboljši igralci med letniki 2010 z vsega 
sveta.

Gregor Ficko

Ali te zanima delo čez poletje? 

REŠEVALEC IZ VODE 
na Bazenu Sevnica

Izpolnjuješ pogoje: polnoletna oseba z najmanj srednješolsko izobrazbo, 

dober stik z ljudmi, prijeten nastop, odločen in hkrati takten...

informacije: KŠTm Sevnica, PeTra, 031 703 982
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

Zelo malo virov priča o  njegovi postavitvi. Zapis ob 
obnovi znamenja leta 1879 v Kroniki župnije Sevnica 
omenja donatorstvo Martina Šinkovca. Domnevo o 
donatorstvu nam potrjujejo tudi napisi na podstavku 
kipa: en tat grata cliens patronis proemia sanctis 
(glej, varovanec daruje svetim zaščitnikom zahvalne 
darove) in imeni pod doprsnima kipoma Martinus in 
Constanina.

V smer proti Savi od znamenja stoji spodnji sevniški 
grad, znan kot občina, z letnicama 1664 nad vhodom 
in 1613 na dvoriščnem pomolu. To je najstarejša 
stoječa stavba na Glavnem trgu, ki je tudi  osrednji 
najstarejši del Sevnice. Celotni kompleks je zgrajen 
v obliki črke U, odprt pa je proti Savi, kjer je bilo 
pristanišče.

Dvorec sestavljata ulični in dvoriščni trakt, ki sta med 
sabo povezana prek mlajšega povezovalnega trakta.
Obulični trakt je petosna, enonadstropna stavba s 
strmo, dvokapno opečno streho. Polkrožni portal ima 
letnico 1664. Na konzolah nad portalom sloni pomol. 
Pritličje trakta je obokano, nadstropje s stopniščnim 
delom je bilo v novejši dobi predelano.
Dvoriščni objekt ima na severni stranici baročne 
arkade, na jugozahodnem vogalu pa pomol z letnico 
1613. Stavba je predelana, vendar je v pritličju še 
ohranila oboke.

Vir: Castels of Posavje
Foto: Jože Hvala

 Kužno znamenje v Sevnici

Spomini nikdar
ne zbledijo,

shranjeni v kotičkih
so srca,

vedno znova oživijo,
ko zberemo se vsi doma.
Se starši vnukov veselijo,

sreča jim sije iz oči.
Pravijo,

prehitro leta nam bežijo,
zdi se, kot da še včeraj

smo otroci bili.

Zdravka Brečko 

 V kotičku srca

Moje srce

Počasi z gora
proti vasi

drobila sem
drobne korake,

v prsih me
malo stiska,

zdi se mi, 
kot da kdo
na strune

mojega srca pritiska.

Zdravka Brečko 

Blizu spodnjega gradu sredi Glavnega trga v Sevnici se je ohranilo 
kužno znamenje, za katerega se je uveljavilo ime Martinovo znamenje. 
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Utrip življenja

Sladki zajčki
 
Sestavine:

250 g temne čokolade
2 žlički ruma (ni nujno)
250 g sladkorja
10 g vaniljevega sladkorja
180 g moke
50 g kakava v prahu
5 jajc
malo bele ali temne čokolade
mrvice za dekoracijo (po želji)

 
Priprava:
Stopimo temno čokolado. V stopljeno čokolado 
dodamo rum in pustimo, da se ohladi. Medtem 
v posodi zmešamo sladkor, moko in kakav v 
prahu. Ko se čokolada ohladi, jo dodamo v zmes. 
Dodamo še jajca. Vse dobro premešamo, da 
dobimo gladko zmes. Zmes vlijemo v pekač in jo 
damo v že vnaprej segreto pečico na 180 °C ter 
pečemo 15 minut. Ta čas stopimo 50 g temne 
čokolade. Pečeno pecivo in čokolado pustimo, da 
se ohladita. Hladno pecivo nadrobimo v posodo, 
dodamo še čokolado in pregnetemo, da se 
začne sprijemati. Iz tega naredimo kroglice in iz 
kroglic na vrhu naredimo še dva zajčja uhlja. Vse 
narejene zajčke oblijemo s čokolado, po vrhu jih 
lahko posujemo še z mrvicami.
Nasvet: 
Sladke zajčke lahko postrežemo v papirnatih 
modelčkih za mafine.

Lepo se posladkajte.
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Namig TZOS: 
Izkoristite trenutno situacijo v državi za 
ustvarjanje v domači kuhinji. Če imate v zalogi 
surovine lokalnih ponudnikov, toliko bolje. Sicer 
pa je uspešna priprava recepta odvisna predvsem 
od količine ljubezni, ki jo vložimo vanjo. 

Ostanite zdravi in dober tek.

 
Državno prvenstvo Slovenije 
za invalide v šahu posamično
 
V soboto, 7. marca, je v Boštanju potekalo 29. državno 
prvenstvo Slovenije za invalide v šahu v posamični 
konkurenci, in sicer v prostorih TVD Partizan 
Boštanj. Izvajalec prvenstva je bil DI Sevnica skupaj 
z organizatorjem ZŠIS SPK. Skupaj je tekmovalo 9 
šahistk in 33 šahistov, igrali pa so pod sodniškim 
nazorom Tomaža Žnideršiča in Ludvika Cvirna.
Vrstni red ženske: 1. Pavla Košir, MDI Kamnik, 2. 
Slavica Pečovnik Urh, DI Muta, 3. Džemila Grabnar, 
MDI Žalec, 4. Anica Radej, DI Sevnica.

Vrstni red moški: 1. Jaka Juvan, DI Muta, 2. Zejnil 
Korač, ZMSS, 3.-4. Vladimir Kodrič, DI Koper in Janko 
Brunčič, MDI Ljutomer.

Na otvoritvenem delu so bili predsednik DI Sevnica 
Franc Boljte, župan občine Sevnica in državni svetnik 
Srečko Ocvirk, Jože Udovč, predsednik KS Boštanj, 
strokovni sodelavec ZŠIS SPK Žiga Kobaševič.
Za kulturno popestritev dogodka je poskrbela mlada 
nadobudna citrarka Neža Simončič. Vsa pohvala gre 
tudi Aktivu kmečkih žena Boštanj pod vodstvom Nike 
Udovč za pogostitev športnikov in organizatorja.
Vse ženske v dvorani pa so ob dnevu žena članice 
DI Sevnica, ki delujejo v sekciji ročnih del, obdarile z 
rožo.
 
Obvestilo
Zaradi preprečevanja širjenja obolelih v Sloveniji s 
koronavirusom in ob upoštevanju navodil pristojnih 
služb se do nadaljnjega prekinjajo vse društvene 
dejavnosti in zbiranje članov v prostorih DI Sevnica.

Informacije:
Predsednik društva: Franc Boljte, 041 655 840
Tajnik društva: Roman Novšak, 051 303 188

Vir: DI Sevnica

Aktivnosti DI Sevnica

Velikonočno testo 

Sestavine:
350 g gladke moke
210 g masla
110 g sladkorja v prahu
1 jajce 
2 vanilin sladkorja
2 žlici pomarančnega soka
2 žlici limonovega soka
nastrgana lupina 1 limone
ščepec soli
nekaj jajc 
šunka 

Postopek: 
Zmešamo sladkor in presejano moko ter 
to razporedimo v krog. V sredino položimo 
maslo (sobne temperature), jajce, vanilin 
sladkor, nastrgano lupino, sok in sol. 
Zgnetemo v mehko in kompaktno testo. 
Postavimo v hladilnik za 1 uro. Skuhamo 
jajca in narežemo šunko. Vzamemo pekač 
za šarkelj, ga namažemo z maslom in vanj 
položimo testo. V testo damo še šunko in 
olupljena jajca. Ko je vse v pekaču, damo v 
pečico in spečemo.

Uporabimo lahko kokošja in prepeličja jajca.

Pa dober tek.

Avtorja recepta: Jure Renko in Neža Urbančič, 
6. razred OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Mentorica: Sabina Kralj Stanič 

RECEPT

Spoštovani članice in člani Društva upokojencev Sevnica in vsi drugi.

Obveščamo vas, da so vse aktivnosti začasno ustavljene, bodite previdni, 

bodite v samoizolaciji. Če pa kdo potrebuje pomoč in ne ve, kako si pomagati, 

naj pokliče na DU Sevnica in vam bomo pomagali. 

Lahko pa tudi pokličete svoje poverjenike iz projekta Starejši za starejše.

Bodite zdravi, držite se navodil pristojnih in verjemite, da bomo virus premagali. 

NISTE SAMI, Z VAMI SMO.
Kontakt; DU Sevnica, Ana, 031 653 122
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Oglasi

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

~�izdelki�iz�soje�in�glutena
�~�sojin�tofu�v�več�okusih�tudi�popečen
��~�popečena�sojina�klobasa,�hrenovka,�seitan
���~�začimbe,�mešanice�začimb�in�zelišča
����~�gastrotehnika

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja
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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 
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50
LET

www.cvetlice-vct.si

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

Rožice pobožajo dušo. 
V teh dneh potrebujemo lepe stvari.
Zato smo tu za vas. 
Za vas smo pripravili
sadike zelenjave in spomladanske rožice.

Vabljeni

LAJF JE BL  
ZABAVN
IZVEN  
OKVIRJA!

“

“RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO  
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!

Glasilo KŠTM Sevnica, marec 2020, letnik XVIII, številka 153, www.kstm.si

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15. 4. 2020 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ROSARIO: mesto v Argentini, SCHELER: nemški filozof, ODEON: poslopje za koncerte
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Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
JANEZ HOČEVAR RIFLE.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Ivanka Kopar, Gabrje 2, 8294 Tržišče
2. nagrada: Neja Konajzler, Zavratec 30, 8292 Studenec
3. nagrada: Peter Tomažin, Orehovo 39, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Najlepša bolezen
Ali veste katera je res najlepša bolezen na svetu?
Skleroza.
Nic ne boli, pa vedno zveš kaj novega.

Suzana in čokolada

Ana se odloči, da kupi lutko iz čokolade.
Trgovka vpraša: Naj ti dam deklico ali dečka? 
Ana odgovori: Kar dečka mi dajte, ima več 
čokolade.

Čarovnice       
 
Dve stari  čarovnici sedita na metli, pa pride mimo 
ena zelo mlada na sesalcu, pa tista na
metli pravi drugi:
Poglej, spet te rokerke.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 V katerem kraju stoji cerkev in kako se imenuje?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

»Telesna, umska in duhovna raven delujejo 
v medsebojni povezavi. Spodbujajte telo, 

kolikor hočete. Toda dokler ne boste 
prenovili tudi stanje uma in duha, ne boste 

spoznali zdravega življenja in vitalnosti.«
               

 Greg Anderson

Nagrade za mesec APRIL
1. nagrada: košarica izdelkov, ki jo podarja evergreen d . o. o.,  
                         Dolenji Boštanj 54b, 8294 Boštanj,
2. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
                         Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
                         Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Štiri noge ima, 
a hoditi ne more, ne zna.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 kolo

 Izžrebanka:
 Kaja Gole, Križišče 5, 8296 Krmelj  

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Možnost nakupa izdelkov First Lady 
 je v Turistični agenciji Doživljaj in na gradu Sevnica. 
Izžrebanka:
 Tamara Rak, Dolenji Boštanj 22b, 8294 Boštanj 
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Oglasi

Lesoton premazi za les so delani po originalni 
recepturi, ki omogoča globoko vpijanje, dihanje, 
dolgotrajno zaščito, ne poka, se ne lušči ter 
zagotavlja zelo enostavno obnovo lesa.

DRUŽABNIŠTVO  

IN SPREMSTVO STAREJŠIH 
NOVOST V SEVNICI! 

Z našo storitvijo vam pomagamo ohraniti socialne stike: 

spremljamo vas na prireditve, gremo z vami na sprehod, na 

izlete, po vsakodnevnih opravkih, oziroma se z vami na vašo 

željo samo pogovarjamo. 

                   Storitev je plačljiva.        

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na: 

telefonski številki: 040 414 234 in 031 348 065. 

in e-pošti: druzabnistvo.spremljanje@gmail.com 

izolacije

strešna okna

Kralj med strehami

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.



8.	6.

predprodaja		vstopnic:
Turistična	agencija	Doživljaj	
Trg	svobode	10	|	Sevnica

10.	F	E	S	T	I	V	A	L	

www.visit-sevnica.com

informacije:	
051	680	287	|	dozivljaj@kstm.si

Narejen za moj dan

NAREJEN ZA MOJA UŠESAwww.radioaktual.si

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca 
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme
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