julij - avgust
Turizem v Sevnici
l
obnovljen bazen
l
akcija gluhi strežejo
l
pastirčkova košarica
l
olimpijski teden
l
nagradna križanka
Glasilo KŠTM Sevnica, julij - avgust 2020, letnik XVIII, številka 157, www.kstm.si

Intervju
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica
priljubljeno točko poletja pa bi izpostavila še Lisco,
ki je z novim najemnikom Tončkovega doma na Lisci
spet pridobila tisto ključno – da se ob umiku v gorski
mir in zrak v toplih poletnih mesecih lahko osvežimo
še s hladno pijačo in kakšnim priboljškom.
KŠTM Sevnica je organizator kar precej prireditev v
občini. Npr. Sevniške kuh'ne na trgu v maju zaradi
koronakrize ni bilo, 10. festival modre frankinje
ste preselili na splet … Kakšni so vaši načrti na tem
področju?

Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica,
katerega direktorica ste, deluje
tudi na področju turizma v občini
Sevnica. V času po epidemiji, ko
je na preizkušnji gospodarstvo in
med gospodarskimi panogami še
posebno gostinstvo in turizem, je za
privabljanje obiskovalcev ključno,
da si destinacija pridobi njihovo
zaupanje. Zaradi sprememb, ki so
nas prisilile k drugačnemu pristopu
in delovanju, se zdi sodelovanje
med različnimi turističnimi akterji še
toliko pomembnejše.
Kako ste se v zavodu spopadli z novonastalo
situacijo?
Po začetnem krču, ko nismo vedeli, kam in kako
se obrniti, smo naše minuse obrnili v plus. Sevnica
je del destinacije Čatež in Posavje, ki si že vrsto
let prizadeva postati prepoznavna in priljubljena
turistična točka za domače in tuje goste. Imamo
skoraj vse – čisto in zeleno okolje, urejene planinskopohodniške in kolesarske poti, ki omogočajo aktivni
dopust, kopališča, bogato kulturno in naravno
dediščino, bogato in vrhunsko kulinariko, za kar smo
dobili potrditev tudi z uvrstitvijo Gostilne Repovž
v Michelinov svetovni vodnik po restavracijah in
hotelih po vsem svetu, možnost najema koles, za
adrenalinske duše možnost ogleda doline Save s
padalom ali spust s kolesom iz Lisce, ponujamo
animirane oglede za otroke, možnost spoznavanja in
jezdenja konj, postajališča za avtodome in možnosti
namestitev v hostlu, hotelu, na turizmu na kmetiji ali
hišicah. Manjkajo le še obiskovalci. Zato smo se takoj
lotili priprav turistične ponudbe in programov, ki
bodo primerni za individualna doživetja naših krajev,
s poudarkom na doživetjih za pare in družine. V te
pa smo, seveda, vključili ponudnike storitev v naši
občini.
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Kaj je v tem času že nastalo?
Usmerili smo se v programe, ki omogočajo
individualni obisk, doživetje, ki se ga obiskovalec
lahko udeleži sam, hkrati pa okusi in občuti nekaj
tiste pristnosti, ki jo ponujata Sevnica in njena
okolica. Tako so nastale Ajdovska, Pastirčkova in
Knapovska košarica, ki vsaka zase vabi na eno
izmed točk v naši občini – prva na Ajdovski gradec,
druga na Lovrenc in tretja po tematski poti TK Pav
v Šentjanžu. Obiskovalec ob nakupu košarice prejme
malico, odejo za piknik, spremno pismo in še kakšno
presenečenje. To je popotnica za raziskovanje že
odkritih, a hkrati skritih kotičkov, primerna za občane
in tudi obiskovalce od drugod. V sodelovanju s
ponudniki namestitev smo pristopili tudi k pripravi
paketov, ki vključujejo doživetja, vstopnine in
namige za doživetja Sevnice z okolico. Več pozornosti
namenjamo razvoju in promociji aktivnega turizma,
in sicer s promocijo kolesarstva, kolesarskih poti
in ekološkega zelenega turizma. Zato obiskovalce
vabimo, da Sevnico obiščejo z vlakom. V poletnih
mesecih tako vsako prvo soboto organiziramo tudi
brezplačno vodenje po mestu, ogled železničarskega
muzeja in makete železnic ter obisk kmečke tržnice,
na kateri na pokušino vabijo lokalni ponudniki.

Res je. Tudi kar precej prireditev v občini Sevnica je v
naši organizaciji. Za 10. festival modre frankinje smo,
zaradi njegove desete obletnice, imeli velike načrte,
a nam jih je situacija s koronavirusom žal preprečila.
Vse od sprejetja prvih ukrepov smo si bili edini, da
ocenjevanje izpeljemo, čeprav z zamikom. In to se
je res zgodilo. Mednarodno ocenjevanje modrih
frankinj je potekalo na gradu 4. junija ob že nekoliko
sproščenih ukrepih. Niso pa se sprostili dovolj, da bi
lahko organizirali festival v sicer zamišljeni obliki, zato
smo aktivnosti, povezane z modro frankinjo, prenesli
na splet, natančneje na Facebook. Prva prireditev,
ki smo se je po tem premoru lotili, je izvedba
tradicionalnega Sevniškega grajskega poletja, ki se že
od konca maja odvija na grajskem pobočju, za nami
je tudi že dan odprtih vrat gradu Sevnica, čaka pa nas
še marsikaj zanimivega – vse od koncertov, kina na
prostem in drugega. Vse pa bomo izvajali skladno z
aktualnimi ukrepi in priporočili NIJZ. Za konec poletja
načrtovana Kitarijada in Festival praženega krompirja
pa za zdaj ostajata nedorečena. Želimo si, da bi se
ukrepi sprostili in da bi bile tudi večje prireditve
kmalu spet mogoče, a ne v škodo zdravja in varnosti
vseh.
Kakšni so načrti za razvoj turizma v občini Sevnica
za naprej?
Turistična ponudba občine Sevnica je bogata in
raznovrstna, za kar so zaslužni predvsem posamezni
ponudniki. Želimo si, da bi se sodelovanje z njimi,
ki se je uspešno začrtalo z oblikovanjem kolektivne
blagovne znamke občine – Sevnica Premium –,
nadaljevalo tudi v prihodnje. Le tako bomo namreč
lahko postali prepoznavni in konkurenčni na
slovenskem in tudi tujem trgu. Še naprej se bomo
vključevali v različne projekte, ki so priložnost za
dopolnitev turistične ponudbe in infrastrukture,
promocijo in sredstva za hitrejši razvoj. Vključujemo
se tudi v vseslovensko promocijsko kampanjo
Slovenske turistične organizacije Moja Slovenija.
Predvsem pa nas čaka še nekaj dela s promocijo in
oglaševanjem.

Kaj pa poletna ponudba?

Kaj bi za konec povedali našim bralcem?

V zavodu skrbimo za Ajdovski gradec in grad Sevnica,
ki sta oba tipično turistična objekta in ju radi in s
ponosom izpostavljamo. Predvsem grad je v poletnih
mesecih lepo obiskan, kar si obetamo tudi letošnje
poletje, še posebno, ker je svoja vrata spet odprla
grajska kavarna. Za ohladitev poskrbijo hladni grajski
prostori, prepričani pa smo, da bo tudi prenovljena
ponudba degustacij v grajski vinoteki, kleti modre
frankinje in v grajskem vinogradu za marsikoga prava
osvežitev. Obiskovalci se lahko ohladijo tudi v senci
mogočnih grajskih dreves na ležalnikih v parku.
Smo pa ob snovanju turističnih programov na novo
premislili tudi druge objekte, ki jih upravljamo, in res
smo lahko veseli, da začenjamo še eno poletno sezono
na bazenu Sevnica. Prepričani smo, da bo tovrstna
ponudba poleg prijetne osvežitve tudi razvedrilna,
že tako bogato turistično ponudbo občine Sevnica
pa bo obogatila s še enim prostorom za preživljanje
počitnic naših otrok. Na bazenu se nam obeta bogat
spremljevalni program in prepričana sem, da bo tako
dobro za naše občane in obiskovalce, saj se zdi, da se
bomo morju letos skorajda raje izognili. Kot še eno

Povabila bi jih, naj obiščejo naše kulturne in naravne
znamenitosti, odkrijejo skrite kotičke, se ohladijo na
sevniškem bazenu, si privoščijo kosilo pri katerem
izmed lokalnih gostinskih ponudnikov, obiščejo
kakšnega kmeta in spoznajo njegovo zgodbo, naj
izkoristijo ta čas, ko raje ostajamo doma, da spoznajo
domače kraje, so zvedavi in se pustijo presenetiti.
Naj postanejo turisti v svojem lastnem, domačem
kraju in ga pogledajo z drugimi očmi. In naj potem
postanejo promotorji naše lepe občine in doživetij.
Predvsem pa vsem želim, da ostanejo zdravi in da
lepo izkoristijo poletne dni. Navsezadnje je to čas za
oddih in nabiranje moči za nove izzive.

Hvala za odgovore. Želim vam in nam, da bi se
turizem v občini čim bolje razvijal in bi k nam prišlo
ravno toliko obiskovalcev, kot si jih želimo.
Pogovarjala se je Alenka Kozorog.

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

Ko lo fo n

Našemu časopisu želimo vsake toliko časa
vdihniti malo čarobnosti, smeha, kanček
prismojenosti. Tega mogoče niti ne opazite.
Pri pisanju in ustvarjanju izhajamo iz sebe, iz
svojih želja in potreb. Ob tem pa želimo, da
tisto, kar je dobro, kar lahko uporabite, delimo
z vami. Zavedamo se, da se vsakomur zgodi,
da bi rad začutil tisto nekaj, kar smo že pred
časom pozabili, zavrgli, doživeli in mogoče celo
spremenili.
Časi, v katerih živimo, nam ne dajejo občutka, da
bomo lahko gradili veliko skupnih spominov.

Ne prezrite
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Zato je še toliko bolj pomembno, da v zapisanem
doživetega in ustvarjenih doživetij najdemo vsi
skupaj tisto nekaj, kar nas dela močne, nam
daje možnost, da se krepimo in sodelujemo na
nove načine, ter nas spodbuja k iskanju novih
poti. Vedno se najde pot, na kateri nismo sami.
In vsaka negotovost vodi v gotovost, vsako
slabo dejanje nosi v sebi kanček dobrote, vsako
razmišljanje pa neko spoznanje.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Annemarie Culetto,
Eva Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj,
Neža Nemec, 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: arhiv KŠTM Sevnica
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 septembra 2020, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 8. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

Sevniško
grajsko poletje

Četrtek, 6. avgust, ob 19.00

Grad Sevnica
KONCERT

HELENE BLAGNE

Četrtek, 3. september, ob 19.00

Grad Sevnica
KONCERT

VLADA
KRESLINA

Vstopnice so na voljo: Doživljaj, Turistična agencija Posavje
ali jih naročite na dozivljaj@kstm.si, (051 680 287).
Cena vstopnice v predprodaji 15€, na dan koncerta 18€.
Info: KŠTM Sevnica | 051 680 289

SEVNICA

Organizator: KŠTM Sevnica

Generalni sponzor: HESS, d. o. o.
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Občinske strani
Zgrajen je nov deklorinacijski bazen, ki je namenjen Županov obisk je potekal skladno z vsemi
čiščenju vode pred izpustom v kanalizacijo. varnostnimi ukrepi in na varni razdalji. Z devetošolci
se je pogovarjal o njihovih načrtih za prihodnost,
Zamenjane so vse strojne in električne inštalacije.
odgovornem ravnanju in aktualnih razmerah. Učenci
so mu postavili vprašanja o delu Občine Sevnica in
predstavili svoj pogled na življenje v sevniški občini.
Pogovarjali so se tudi o participaciji mladih in
njihovih možnostih za izražanje potreb ali predlogov,
o vzpostavljanju dialoga ter vzajemnem odnosu med
posameznikom in lokalno skupnostjo.

V strojnici so trije filtri za pripravo sanitarne vode.

Obnovljen Bazen Sevnica

Obnova sevniškega bazena je bila zaradi dotrajanosti
in več kot tridesetletne uporabe nujna. Cilj te obsežne
in izvedbeno zahtevne investicije je občankam in
občanom omogočiti koriščenje tega prostora za
preživljanje prostega časa, druženje in rekreacijo
OŠ Sava Kladnika Sevnica
v poletnih mesecih na način, ki je varen in ustreza
higienskim, zdravstvenim in drugim predpisanim Devetošolci so nekoliko drugačen županov sprejem
pozdravili, nedvomno pa je tovrstno navezovanje
standardom.
stikov in vzpostavljanje dialoga z mladimi v sevniški
občini korak v smer dobrega sodelovanja in aktivne
participacije mladih tudi v poznejših letih.

Bazen Sevnica je vrata za obiskovalce odprl 20. junija.
Dan pred odprtjem kopalne sezone so župan Srečko
Ocvirk, direktorica zavoda KŠTM Sevnica Mojca
Pernovšek, direktor Komunale Sevnica, izvajalca 1.
faze obnove, Mitja Udovč in predstavnik podjetja
IMP Tehnologija vode, izvajalca 2. faze obnove, Darko
Vozel, na novinarski konferenci predstavili investicijo.

Prijazni do prostovoljstva
V sklopu Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki poteka
od 25. do 21. maja 2020, je Slovenska filantropija
razglasila prejemnike nazivov prostovoljstvu prijazno
mesto 2020, ki ga podeljuje občinam, ki aktivno
spodbujajo prostovoljstvo. Že četrto leto zapored je
naziv prejela tudi Občina Sevnica.
Bazen Sevnica (foto: Bojan Kostevc)

Obisk devetošolcev
Tradicionalni županov sprejem najuspešnejših
devetošolk in devetošolcev na sevniškem gradu,
skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s
Novinarska konferenca ob odprtju prenovljenega bazena
covidom-19, letos ni bil mogoč. Župan je zato, po
(foto: Annemarie Culetto)##
dogovoru z ravnateljicami in ravnateljema osnovnih
šol v občini Sevnica, obiskal devetošolce v njihovih
Obnova Bazena Sevnica je potekala v dveh fazah. šolah.
Lani sta bili celostno obnovljeni bazenski školjki
olimpijskega in otroškega bazena. Poleg temeljitega
čiščenja in sanacije poškodb na betonskem delu
školjk in na kompenzacijskem bazenu je bila na obeh
školjkah nameščena tudi nova PCV-folija. Bazenska
tehnika je bila v celoti zamenjana. Letos je bil ob
olimpijskem bazenu nameščen tudi masažni sistem.

Občina Sevnica je prijazna do prostovoljcev

Namen Nacionalnega tedna prostovoljstva so
praznovanje prostovoljstva, zahvala prostovoljcem
in prostovoljskim organizacijam za njihovo
udejstvovanje in povabilo posameznikom, da
spoznajo prostovoljske priložnosti, svoj čas pa
namenijo tudi v dobro svoje skupnosti.
Občina Sevnica aktivno podpira prostovoljce in
prostovoljske organizacije, saj ves čas skrbi za
ustvarjanje dobrih in spodbudnih pogojev za
delo prostovoljskih organizacij. Hkrati z jasno
opredeljenimi aktivnostmi za razvoj prostovoljstva
omogoča promocijo prostovoljstva in prostovoljcev,
ki s svojim nesebičnim delom nenehno izboljšujejo
kakovost življenja občanov in pripomorejo k razvoju
občine.

OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Boštanj

Masažni sistem labodji vrat

Po koncu lanske kopalne sezone je stekla druga faza
obnove, celostna obnova strojnice bazena, ki je
uspešno končana. Oprema v strojnici je postavljena
v dveh etažah. Veliki filtri so postavljeni v kletnem
prostoru, filter za otroški bazen ter plinska peč in
zalogovnik, katerih funkcija je priprava sanitarne
vode, pa so umeščeni v zgornjo etažo.
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Mlade prostovoljke

OŠ Tržišče, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Ane Gale Sevnica

V sredo, 27. maja, na ta veseli dan prostovoljstva,
so mlade prostovoljke v Sevnici delile časopis Dobra
dela ne potrebujejo reklame. Časopis z zanimivimi
prostovoljskimi zgodbami je ob tednu prostovoljstva
izdala Slovenska filantropija, namen te akcije pa je
bila dodatna promocija prostovoljstva.

Občinske strani
Letošnja slovesnost je bila prilagojena aktualnim
razmeram. Priložnostni dogodek s podelitvijo
priznanj Krajevne skupnosti Blanca in odprtjem
obnovljenega odseka javne poti Gradec–Čanje je
potekal v petek, 19. junija, v središču kraja Gradec.

Vsako leto 10. junija krajevni praznik praznuje
Krajevna skupnost Blanca, kot spomin na dan, ko se Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Krajevne
je leta 1945 pouk na tamkajšnji osnovni šoli ponovno skupnosti Blanca Marjan Ločičnik in pohvalil
začel v slovenskem jeziku.
dobro sodelovanje z Občino Sevnica, predvsem na
področju vzdrževanja javnih poti. Zahvalil se je vsem
društvom, aktivu, Osnovni šoli Blanca in preostalim
organizacijam ter posameznikom, ki soustvarjajo
prijetno bivanjsko okolje na različnih področjih
javnega življenja in skrbijo za lepo podobo domačih
krajev.

Prejemniki priznanj Krajevne skupnosti Blanca
skupaj z županom in predsednikom KS Blanca

Župan Srečko Ocvirk je izrekel čestitke ob krajevnem
prazniku in izpostavil, da se življenjski stil na podeželju
spreminja, hkrati pa se mladi iz teh krajev odseljujejo
manj, kot so se v preteklosti. K temu pripomore tudi
enakomeren razvoj teh krajev, ki zaradi čedalje bolj
urejene cestnoprometne in družbene infrastrukture,
postajajo čedalje bolj privlačni za bivanje.

Ob prazniku je bil namenu predan
obnovljeni cestni odsek javne poti Gradec–Čanje.

Krajani Gradca so skupaj z županom in predsenikom
KS Blanca namenu predali tudi obnovljeno in na novo
asfaltirano javno pot Gradec–Čanje, ki povezuje vasi
Gradec in Čanje z lokalno cesto. Razširjena in delno
asfaltirana cesta krajema Gradec in Čanje omogoča
manj ovirani dostop za večja tovorna vozila.

Obnovljena javna pot Gradec–Čanje,
ki povezuje vasi Gradec in Čanje z lokalno cesto.

Za aktivno delovanje se krajevna skupnost ob
prazniku vsako leto zahvali zaslužnim krajanom in
organizacijam. Tako so letos javno pohvalo Krajevne
skupnosti Blanca prejeli člani igralske zasedbe KUD
Poklek, plaketo Krajevne skupnosti Blanca pa Silva
Žvar in Franci Kranjec.
Prijeten kulturni program so sooblikovali Godba
Blanški vinogradniki, Osnovna šola Blanca, Kulturnoumetniško društvo France Prešeren Blanca in
Kulturno-umetniško društvo Poklek, povezoval pa ga
je domačin Domen Mirt.

Občina Sevnica
Akcija Gluhi strežejo
Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah bo letos
prvič poživila strežbo v Tončkovem domu na Lisci.
Letošnji moto akcije, ki poteka že tretje zapored, je
Biti inkluziven.
Prostovoljska ekipa bo obiskovalcem Tončkovega
doma stregla 4. in 5. julija. Prostovoljci bodo stregli
v slovenskem znakovnem jeziku. V prostovoljski ekipi
bodo gluhi in naglušni natakarji, tolmači in vodja
ekipe.
Uradno odprtje akcije bo
v soboto, 4. julija 2020, ob 11. uri.
Gostje Tončkovega doma bodo dobili priložnost še
bolje spoznati akcijo in se hkrati zabavati z učenjem
novega jezika ter uživati ob prelepem razgledu z vrha
Lisce. Hkrati je ta akcija dobra priložnost, da slišeči
skozi druženje postanejo manj zadržani do tistih, ki
ne slišijo.

www.obcina-sevnica.si
julij - avgust 2020
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Praznik
Krajevne skupnosti Blanca

Po občini
Modri frankinji že
10. leto zapored
posebna pozornost

V juniju bi na gradu moral potekati že 10. festival
modre frankinje, a ga, kot marsikateri podoben
dogodek, na način, kot smo bili vajeni, nismo morali
izvesti. Aktivnosti, vezane na modro frankinjo, smo
zato prenesli v spletno obliko in se tako kar teden
dni družili s to avtohtono slovensko sorto. V sklopu
Webfesta modre frankinje je 8. junija potekala
razglasitev rezultatov 10. ocenjevanja modrih
frankinj, ki jo je bilo mogoče spremljati v živo v
prenosu na Facebooku.

Foto: Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Dne 4. junija je v organizaciji KŠTM Sevnica na gradu
potekalo 10. ocenjevanje modrih frankinj. Strokovna
komisija v sestavi Robert Gorjak (predsednik komisije,
mednarodni ocenjevalec vin, ustanovitelj vinske šole
Belvin, dipWSET), dr. Klemen Lisjak (Kmetijski inštitut
Slovenije), dr. Guillaume Antalick (doktor enologije,
Univerza v Novi Gorici, Francija/Slovenija), Uroš
Valcl (direktor in enolog Kleti Marof), Ožbej Peterle
(sommelier, dipWSET), Bojan Kobal (enolog Kobal
Wines), François Button (Domaine Slapšak) in Grega
Repovž (sommelier) je ocenila 87 vzorcev modrih
frankinj iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske.

Foto: Rok Petančič, Provino

V tednu modre frankinje so nas nagovorili Baron
Moscon, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek,
župan Srečko Ocvirk, predsednik ocenjevalne komisije
Robert Gorjak, grajski kletar David Kozinc in vinska
kraljica Slovenije Ana Pavlin, potekale so nagradne
igre, delili smo namige za doživetja, spremljali ste
lahko spletne degustacije ... Vsa vsebina je še vedno
dostopna na Facebooku (dogodek Webfest modre
frankinje). Vabljeni, da si jih ogledate.

BBQ & BEER Fest
Sevnica 2020
Rotaract klub Sevnica in Študentski klub Sevnica sta
v petek, 5. junija, na terasi lokala PLATZ organizirala
že tradicionalni Dobrodelni BBQ & BEER Fest Sevnica.
Dogodek je bil letos zaradi posebnih razmer in skladno
z aktualnimi predpisi prilagojen in ni bil organiziran
kot festivalski dogodek s koncertom iz preteklih let,
ampak kot dobrodelno in odgovorno celodnevno
druženje ob ameriških specialitetah z žara in odličnem
kraft pivu, dveh osnovah vsakoletne ponudbe.
BBQ & BEER Fest je sicer dobrodelna prireditev,
ki v Sevnico skozi velika vrata vsako leto pripelje
ameriške barbecue (BBQ) specialitete, posebnost, ki
je v Sloveniji še vedno redkost, in jo združi z odličnim
kraft pivom. Kulinarična ponudba na dogodku je
bila letos prvič zaupana Špena BBQ iz Krškega,
sicer zmagovalcem med vsemi slovenskimi ekipami
na slovenskem tekmovanju BBQ in udeležencem
svetovnega prvenstva v BBQ Jack Daniels leta 2018
v ZDA. Skladno z letošnjim poslanstvom dogodka,
ki je bil poleg vsakoletne dobrodelnosti še podpora
lokalnim ponudnikom, smo se organizatorji
ponovno obrnili na sevniško kraft pivovarno APE, ki
se je na BBQ & BEER Festu predstavila že drugič in
obiskovalcem na točilnih pipah ponudila širok nabor
svojega piva. Okusna hrana in odlično pivo sta ves
dan na PLATZ privabila številne obiskovalce, ti pa so
lahko v dopoldanskem času prevzeli malico ''to go''.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Aktivnosti
VGC Posavje znova zaživele

Foto: Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Po uveljavljenem stotočkovnem sistemu so ocenjevali
vzorce v petih kategorijah – modre frankinje letnika
2019, starejše in barrique ter posebna vina rose,
penine in predikate. V kategoriji rosejev iz modre
frankinje je največ točk prejel rose iz kleti Karlovček,
pri penečih se vinih sta navduševali penini iz kleti
Kozinc – bela letnika 2017 in brut rose letnika 2016.
Pri frankinjah aktualnega letnika 2019 sta največ točk
zbrali modri frankinji Staneta Možičca in Bogdana
Dularja, v kategoriji starejših letnikov pa je slavila
modra frankinja Miraz, letnik 2017, iz slavonske
vinske kleti Feravino.
Rezultati ocenjevanja so objavljeni na spletni strani
www.modra-frankinja.com.

V maju in juniju so znova stekle aktivnosti v sklopu
programa Večgeneracijski center Posavje, ki ga v
Sevnici izvaja Družinski inštitut Zaupanje. Nadaljevali
smo srečanja prostovoljcev, s katerimi smo za
ponovno uporabo pripravili prostor v mladinskem
centru, udeležili smo se popotovanja po tematski poti
Gozd je kultura in razstave fotografij Vinka Šeška, ki
je v organizaciji KŠTM Sevnica potekala na sevniškem
gradu. Nadaljevali smo tudi srečanja prostovoljcev v
sklopu Akademije za mladinsko prostovoljsko delo.
Veselilo nas je tudi, da smo lahko v živo končali tečaj
slovenskega jezika za priseljence, ki je potekal vse
od oktobra lani in se ga je udeleževalo približno 20
priseljencev. Nadaljevali smo izvajanje preventivnih
delavnic za otroke in mladostnike, avgusta pa bomo
tudi letos organizirali sproščeno počitniško druženje
za osnovnošolce, ki bo vsak delovni dan od 10. do 15.
ure v prostorih Mladinskega centra Sevnica.

Z zbranimi prostovoljnimi prispevki in delom prodaje
ponudnikov na dogodku bomo organizatorji tudi
letos lahko podelili lepo donacijo, ki bo tokrat šla v
roke družini Šukelj iz Šentjanža, ki potrebuje pomoč
pri zdravljenju petletne hčere Line. Organizatorji se
ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem obiskovalcem in
številnim pokroviteljem ter prijateljem dogodka. Se
vidimo spet prihodnje leto na Dobrodelnem BBQ &
BEER Festu 2021.
Gal Safran

POLETNA
SREČA NA
VRVICI
Foto: Posavski obzornik

Stane Možič je dejal: »Z vinogradništvom se
ukvarjamo bolj ljubiteljsko. V domačem vinogradu
na Zletečah imamo v leta 2003 in leta 2007
obnovljenem vinogradu zasajenih 2500 trt, od tega
približno 800 modrih frankinj. Letno pridelamo med
5000 in 6000 litrov vina, od tega med 1500 do 1700
litrov modre frankinje. Zmaga na festivalu je zame
potrditev, da delamo dobro. V čast mi je, da je naša
modra frankinja letnika 2019 dosegla tako visoko
oceno in se postavila ob bok modrim frankinjam
profesionalnih vinarjev.«
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Program Večgeneracijski center Posavje v Sevnici
sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in Evropski socialni sklad ter Občina Sevnica.
V program je v Sevnici vsako leto vključenih več
kot 300 uporabnikov. 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

Po občini
Tečaj slovenskega jezika
za priseljence
V sklopu projekta Večgeneracijski center Posavje
Sevnica smo uspešno končali prvo polletje izvajanja
tečaja slovenščine za priseljence. Udeleževalo se
ga je približno 20 uporabnikov iz držav nekdanje
Jugoslavije, Kosova, Rusije, Nizozemske, Venezuele
in Madagaskarja. Profesorica slovenščine Petra
Savnik je poskrbela za raznovrstnost in prilagojenost
vsebine različnim stopnjam znanja.
Učenje slovenskega jezika pripomore k lažjemu
vključevanju priseljencev v lokalno okolje,
spoznavanju slovenske kulture, novih ljudi in
spletanju nove socialne mreže in izboljšanju možnosti
pri iskanju zaposlitve.
Začetni in nadaljevalni tečaj se bosta spet začela
septembra. Vabimo vas, da se nam pridružite in
se izpopolnite v pogovornem in pisnem izražanju.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na
telefonski številki 068 642 507 in e-naslovu: vgc.
posavje.sevnica@gmail.com.
Izvajanje aktivnosti poteka v sodelovanju s KŠTM
Sevnica, omogočajo pa ga MDDSZ, Evropski socialni
sklad in Občina Sevnica.

Sopotniki v
skoraj ustaljenih tirnicah

Margareta Lešnik, Družinski inštitut zaupanje

Skladno s sproščanjem splošnih varnostnih ukrepov
za zajezitev epidemije in glede na pozitivno
epidemiološko sliko smo v Zavodu Sopotniki umaknili
večino omejitev, ki so veljale od ponovnega zagona
storitve v sredini maja. Od 11. junija pa še vedno
veljajo nekateri varnostni ukrepi, ki se jih morajo
uporabniki in prostovoljci držati ter razlikujejo
storitev od take, kot smo jo poznali pred izbruhom
novega koronavirusa.
Brezplačna storitev za starejše je ponovno na voljo
5 dni v tednu, od ponedeljka do petka. Delovni čas
enote je zdaj od 7. do 15. ure.
V Zavodu Sopotniki se zavedamo nevarnosti
ponovnega izbruha epidemije in ker so naši
uporabniki najranljivejša skupina obolelih, nekateri
preventivni ukrepi zaščite veljajo še naprej. Pri izvedbi
naše storitve je obvezna ustrezna uporaba zaščitnih
mask in razkužila uporabnikov in prostovoljcev. Še
vedno velja, da uporabnike vozimo posamično, to je
po enega v vozilu.
Vozilo je pregrajeno s pleksi steklom med
uporabnikom in voznikom, telesni stik med njima je
odsvetovan. Spremstva uporabnikom v bolnišnice in
zdravstvene ustanove še vedno ne nudimo.
Razveseljiva novica za naše uporabnike je, da jih
Sopotniki spet peljemo v trgovine na samostojno
nakupovanje, prav tako so spet omogočeni prevozi
na banko in pošto. Podrobnejše informacije kam vse
lahko peljemo, dobite pri koordinatorki enote Sevnica
na telefonski številki 031 33 81 87 v delovnem času
enote.

Našim uporabnikom in prostovoljcem se
zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v
tem začetnem obdobju ponovnega zagona storitve.
Z upoštevanjem ukrepov in lastno previdnostjo
poskrbimo za svoje zdravje in zdravje ljudi okrog
nas. Zadnje je v Zavodu Sopotniki od vedno in v
trenutnem delovanju prav tako na prvem mestu.
Že večkrat je bil v preteklosti poudarjen pomen
prostovoljcev v Zavodu Sopotniku. Naša storitev
ne bi bila mogoča brez njih. Zato vse srčne ljudi, ki
imajo čas in radi pomagajo starejšim posameznikom,
lokalnemu okolju in družbi, vabimo, da se pridružijo
naši ekipi sevniških prostovoljcev. Podarite nekaj
svojega prostega časa, v zameno pa pridobite
bogastvo lepih trenutkov.
Storitev Sopotniki se v občini Sevnica izvaja v
sodelovanju med Zavodom Sopotniki, Občino
Sevnico in KŠTM Sevnica.
Vir: Sopotniki Sevnica
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TZOS
Peti pohod
po poti blaženega
Alojzija Grozdeta,
od Tržišča do Studenca
Ocenjevanje krajev
Moja dežela,
lepa in gostoljubna
Junija je komisija Turistične zveze občine Sevnica
v sklopu projekta Turistične zveze Slovenije Moja
dežela, lepa in gostoljubna obiskala vse krajevne
skupnosti v občini Sevnica. Člani so pripravili zapisnik
in na regijsko ocenjevanje predlagali izletniški kraj
in manjše mesto, ki ju bo regijska komisija obiskala
predvidoma v prvi polovici julija. Najlepše urejene
in najbolj gostoljubne kraje regijska komisija potem
predlaga naprej na ocenjevanje na državni ravni, ki
navadno poteka avgusta.

Na binkoštno nedeljo smo se podali na 5. pohod
od Tržišča do Studenca, v spomin na blaženega
mučenca Lojzeta Grozdeta. Skupina 30 pohodnikov
in pohodnic se je po sveti maši zbrala pred tržiško
župnijsko in Lojzetovo krstno cerkvijo ter se po
recitalu in pogostitvi, ki so nam jo pripravile
članice aktiva kmečkih žena iz Tržišča, podala na
Akcije v okrnjeni obliki so potekale po celotnem 17 kilometrov dolgo pot po krajih, povezanih z
območju občine Sevnica, udeležilo se jih je, kljub otroštvom in mladimi leti našega blaženega.
vsemu, lepo število prostovoljcev. Kot vsa prejšnja
leta je tudi tokrat vse potekalo brez zapletov.
Hvala vsem, ki ste se udeležili akcij in s tem pripomogli
k ohranjanju narave in celostni ureditvi našega
bivanjskega prostora.
Alenka Kozorog, TZOS

Nočni pohod
po Rudarski tematski poti
Tk pav

Kljub muhastim vremenskim dnevom je bil dan
pohoda res izjemen in je postregel s pravim
poletjem. Ker je dan v tem času zelo dolg, smo se
šele ob 21. uri podali na tradicionalni junijski nočni
pohod po Rudarski tematski poti Tk pav. Dogodek je
bil prvi v organizaciji Turističnega društva Šentjanž po
epidemiji. V naravi ni bilo težko zagotoviti predpisane
medsebojne razdalje, poleg tega pa smo poskrbeli
tudi za razkužilo. Zelo smo bili veseli, da so se nam
Člani občinske komisije so splošno podobo naših na pohodu pridružili mladi, ki očitno sobotne večere
krajev ocenili kot pozitivno. Še vedno se pojavljajo in noči raje preživijo v naravi in dobri družbi kot na
pomanjkljivosti pri (rednem) vzdrževanju javnih kakšni zabavi.
površin in ekoloških otokih, na kar opozarjamo že
vrsto let. Pozitivno ocenjujejo ozelenjevanje mesta
in večinoma lično urejene vrtove in dvorišča, kar gre
še posebej pohvaliti na podeželju. Tu izstopa nekaj
starih kmetij, ki so lepo vzdrževane ali prenovljene
skladno s podobo, kakršna je bila pred več desetletji,
in dajejo lep vtis o dediščini naših krajev. Posebno
pozornost so namenili tudi ogledu okolice šol,
gostinskih in trgovinskih lokalov ter ponudnikov,
rezultate in ocene pa bomo pri Turistični zvezi
občine Sevnica upoštevali ob podeljevanju posebnih
občinskih priznanj Moja dežela, lepa in gostoljubna,
ki bo predvidoma novembra.
Annemarie Culetto, predsednica TZOS

Doživetje je bilo res čarobno. Pri Črni mlaki, pri
kateri smo se po utrujajočem prvem vzponu malo
okrepčali, nas je z ubranim petjem pozdravil žabji
par. Ves čas so nam pot osvetljevale kresničke, ki jih
je malo pred kresnim dnem v naravi na pretek. Ker so
bile vremenske razmere res idealne, smo se odločili,
da obhodimo celotno traso. Ob prijetnem pogovoru
in opazovanju nočnega življenja v gozdu smo se tako
podali v smeri proti Krmelju, nadaljevali pot ob Hinji
Vsako leto se zelo uspešno izvajajo čistilne akcije ter se nato po krožni poti vrnili v Šentjanž. Prijetni
po občini s koordinacijo Turistične zveze občine dve uri druženja smo zaokrožili z vtisi in si obljubili,
Sevnica, ob podpori Občine Sevnica, KŠTM Sevnica da to kmalu spet ponovimo.
in Komunale Sevnica. Čistijo se bivalno okolje,
podeželje, nabrežja potokov, rek, gozdnega prostora,
Petra Majcen
okolice prometnih poti in pohodne poti. Za varnost
pri udeležbi na čistilni akciji odgovarja vsak za sebe.
Letos so čistilne akcije zaradi ukrepov in priporočil
NIJZ potekale nekoliko drugače kot prejšnja leta.
Na prvem mestu je seveda varovanje zdravja
vsakega izmed nas. TZOS je pozval vsa društva in
lokalne koordinatorje, naj čistilne akcije izvajajo po
priporočilih in veljavnih ukrepih. Razdeljene so bile
vreče za pobiranje odpadkov. Društva so izvajala
akcije čiščenja po sistemu individualnih akcij, odpadki
so se odlagali po sistemu ločevanja na ekoloških
otokih, za njihov odvoz pa skrbi Komunala Sevnica.

Čistilne akcije 2020
v občini Sevnica
so bile izvedene
v okrnjeni obliki

www.
visit-sevnica.
com

8

julij - avgust 2020

Pot nas je vodila proti Vodalam in najprej smo
se ustavili na Spodnjih, pri lani obnovljeni in
blagoslovljeni Marijini kapelici. Tam so nas pričakali
domačini in po okrepčilu ter krajši molitvi smo pot
nadaljevali na Zgornje. Pri Grozdetovih, na mestu
rojstne hiše, smo prisluhnili drugemu recitalu ter si
nekoliko oddahnili, potem pa nadaljevali pot proti
Jeperjeku. Vmes so nam, kot vsako leto, srečno pot
zaželeli tudi pri gostoljubni hiši družine Celestina in
v nadaljevanju nas je pot vodila prek Telč in Drušč,
tam smo si kratko odpočili v cerkvi sv. Barbare, do
Rogačic, po obnovljenem odseku stare poti, ki jo
je, po pripovedovanju, prehodil tudi Lojze na svojih
vračanjih k mami. Na Rogačicah nas je sprejela in
pogostila družina Rak, v nadaljevanju pa še družina
Vintar na Primožu.

Tretja postaja pohoda so Gornje Impolje, kjer nam
že tradicionalno lep kulturni program pripravi Irena
Ule s pevsko skupino ter citrarko, pozdravila pa nas je
tudi Brigita Udovč, predsednica Kulturno-turističnega
društva Primož, ki je organizator pohoda. Letos nas
je tam prvič pričakal tudi topel obrok, pa tudi rahel
dež, ki pa ni pokvaril razpoloženja. Prehodili smo še
zadnji del poti do Studenca, tam pa sta nas čakala
dobrodošlica in gostoljubje domačinov v organizaciji
Slavice Ivačič. Pozdravil nas je tudi župnik Marko
Burger s sv. Duha, ki zdaj nadomešča pokojnega
župnika Antona Bobiča, ki nas je prav tako kot velik
Grozdetov častilec vedno prijazno pozdravil. Bog
mu daj mir in pokoj na studenški božji njivi, v družbi
Lojzetove mame, tete Ivanke in drugih.
Pohod smo sklenili pri osnovni šoli na Studencu,
prav tako Lojzetovi šoli. Tam nas je čakal avtobus
prevoznika Andreja Mrgoleta in nas odpeljal nazaj
v Sevnico in Tržišče. Tako smo zaokrožili še en lep
pomladni dan v spominu na življenje našega Lojzeta,
in to v krajih, ki jih imel tudi sam najraje.
Vsem udeležencem in udeleženkam ter seveda
tistim, ki ste nam kakorkoli pomagali, nas sprejeli ali
pa vsaj molili za nas, velika hvala in Bog plačaj.
Blaženi Alojzij Grozde, prosi za nas.
Robert Kaše

Turizem
Michelin ima namreč navado, da vedno da malo
manj, kot se pričakuje, da je zadržan, skrivnosten in
krut. Zaradi vseh teh stvar pa požene izredno veliko
zanimanja po vsem svetu. Z nas osebno in za našo
ekipo je dejstvo, da so nas inšpektorji sploh opazili,
Rdeča biblija, kot tudi imenujejo najstarejši in velika reč.
najvplivnejši vodnik po restavracijah in hotelih po
svetu, Michelinov vodnik, je končno prišla tudi Pomembno je tudi za naš kraj, za občino in za regijo.
Spoznajte Lovrenca ... vse, kar potrebujete, je dobra v Slovenijo. Dne 15. junija je na Ljubljanskem Turistična infrastruktura ostalih deležnikov namreč
gradu potekala podelitev prvih zvezdic in nagrad zelo zaostaja za Mihelinovimi standardi in zato je za
družba in pastirčkova košarica.
slovenskim gostilnam in restavracijam. Zvezdice nas vse skupaj še težje, saj moramo sami poskrbeti,
da smo magnet za zahtevne goste in posledično, da
nas opazi tudi Michelin. Nagrada Bib Gourmand je
bila naša tiha želja in usmeritev v zadnjem obdobju.
Dejstvo, da smo jo prejeli že v prvi izdaji slovenske
različice nam pomeni res veliko. Je dokaz, da smo se
usmerili v pravo smer, da razmišljamo pravilno.

Vabljeni v Sevnico;
spoznajte Lovrenca
s pastirčkovo košarico
v roki

Rdeča biblija
končno tudi v Sloveniji

Še pomembnejše dejstvo pa je, da to ni rezultat,
preteklega leta, enega ali treh obiskov inšpektorjev
ampak je trdo delo večih generacij, vsakodnevnega
odrekanja celotne naše družine, trdne in močne
ekipe sodelavcev ter zelo dolga in sklenjena
veriga dobaviteljev, vinarjev, mizarjev, rokodelcev,
nabiralcev, sosedov, sokrajanov in še in še.
so prejeli Hiša Franko, Pri Lojzetu, Vila Podvin,
Restavracija DAM, Restavracija Atelje in Hiša Denk.
Podeljenih je bilo devet Michelinovih priporočil BIB
Gourmand, med katerimi se je upravičeno znašla
tudi Gostilna Repovž s chefinjo Meto Repovž. Ta
nagrada označuje pristne, preproste restavracije, ki
strežejo visokokakovostno hrano, ki je dosegljiva za
vsak žep, kar Gostilna Repovž vsekakor je. Uvrstitev
v prvi Michelinov vodnik, ki vključuje tudi slovenske
gostinske ponudnike, je prejela tudi brežiška Oštarija
Debeluh s chefom Juretom Tomičem. Priznanje,
pohvale in čestitke smo obema še na isti dan izkazali
s sprejemom v Mestni hiši Brežice, pripravili pa
smo ga skupaj posavski zavodi CPT Krško, ZPTM
Informacije in prodaja:
Brežice in KŠTM Sevnica v sodelovanju s posavskimi
Doživljaj, TA Posavje, dozivljaj@kstm.si,
vinarji in gostinci. Poleg naštetih sta prejemnikoma
07 81 65 462, 051 680 287
priznanj, Gregu Repovžu v imenu Gostilne Repovž
#visitsevnica
in Juretu Tomiču, čestitala tudi sevniški in brežiški
#pastirčkovakošarica
Vir: KŠTM Sevnica župan. S prejetima priznanjema se je tako tudi
destinacija Posavje – Čatež postavila na svetovni
zemljevid v gastronomiji, kar je v letu pred začetkom
predsedovanja Slovenije kot Evropske gastronomske
regije 2021 več kot primeren trenutek.

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

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

V soboto, 4.7.2020
vabljeni

na degustacijo

DANIČIČEVIH MESNIN
in
pekovskih izdelkov

KMETIJE JAZBEC
iz Drožanja

Nakup iz rok gospodarja se splača.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Izjava ob prejemu
Michelinovega priznanja
Rdeči Michelinov vodič je svetovna institucija, je
rdeča biblija. To da je Michelin prišel v Slovenijo
je za razvoj slovenskega turizma in gastronomije
izrednega pomena. Velika prelomnica v svetu
kulinarike. Razgrnjeni rezultati vedno dvignejo veliko
prahu, vsepovsod po svetu.

Grega Repovž, Gostilna Repovž

Namig za premik
Poletje je čas za sprostitev in doživetja. In za to nam
ni treba prav daleč. Za tokratni namig za premik
potrebujete kolo, navadno vodo v nahrbtniku in
pripravljenost, da vas domači kraji lahko pozitivno
presenetijo.

Na kolo sedete v Sevnici in ob reki Savi kolesarite
v smeri proti Blanci mimo Gornjega in Dolnjega
Brezovega do središča Blance, tam pa zavijete levo
za Poklek nad Blanco. Tam se pot ob Blanščici rahlo
vzpenja, a bližina vode poskrbi, da vam ni prevroče.
Pri gasilskem domu Poklek zavijete levo in na desni
že opazite priložnost za prvi postanek pri enem od
ponudnikov. Medeni izdelki vam bodo dali energijo za
nadaljevanje poti, ki vodi med lično urejenimi vrtovi,
njivami in travniki v smeri proti Trnovcu. Premagate
še nekaj hribčkov in pred vami se odpre pogled na
idilično podobo hribčkov, posajenih z vinogradi. Tam
je največje vinogradniško območje na levem bregu
Save v občini Sevnica, ki spada v vinorodni okoliš
Bizeljsko–Sremič. Da se prepričate o primerni legi
vinogradov, v katerih dozori grozdje, ki daje vrhunska
vina, zavijte na kmetijo Kobal. Tu vam bodo postregli z
avtohtono slovensko modro frankinjo, ki je navdušila
tudi znamenitega britanskega vinskega strokovnjaka
Stevena Spurriera. Pot nadaljujte nekoliko više v
Podvrh do Turistične kmetije Grobelnik, tam pa vam
bodo postregli jedi, ki jih odlikuje certifikat kakovosti
Sevnica Premium, in svoja vina. Od tam se spustite
proti Žurkovem dolu, nadaljujete čez Lončarjev dol in
si ob glavni cesti Sevnica–Krško pri Kreglu privoščite
še goveji jezik, ki prav tako nosi certifikat Sevnica
Premium. V križišču nato zavijete desno in se po
glavni cesti vrnete na izhodiščno točko v Sevnici.
Prepričani smo, da vam za kolesarjenje po vinskih
cestah ne bo več treba na Primorsko ali Štajersko,
saj lep del tega čara nosi tudi naša Bizeljsko-sremiška
vinska cesta. Zdaj je čas, da jo spoznate na kolesu.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

julij - avgust 2020
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Kultura
Likovna razstava
slikarke Tatjane Mijatović;
slikarski cikel
korontena 20

Avtorica misli je mag. Norma Bale, literarna
ustvarjalka, kolumnistka ter profesorica slovenščine
in nemščine, ki je obiskovalcem razstave prebrala
odlomek iz svojega knjižnega dela Karamel.

Dogajanje
na gradu Sevnica
Sevniško grajsko poletje je že v polnem zagonu. Pred
nami je še vrsta nepozabnih dogodkov, na primer
koncert Helene Blagne, Vlada Kreslina, obisk letnega
kina in še bi lahko naštevali. Vabljeni, da si ponovno
ogledate našo zloženko oziroma obiščete spletno
strani www.kstm.si/sevnisko-grajsko-poletje.html in
si vzamete čas za obisk dogodkov na našem gradu.

Zaključek na grajski terasi

Misli, odtisnjene na masko

V petek, 12. junija, je v sklopu Sevniškega grajskega
poletja v sodelovanju s KŠTM Sevnica in Zavodom
QRA potekala razstava slik Tatjane Mijatović, ki živi
in ustvarja v Radencih in je avtorica junijske etikete
na steklenicah Art Selection Barrique 2016. Likovni
kritik Maria Berdiča Codella o njej pravi: »Slikarka in
organizatorka likovnih dogodkov Tatjana Mijatović je
v svojem slikarskem opusu že nekaj časa nakazovala
korenite slogovne, motivske in ne nazadnje tematske
spremembe ali morda bolje rečeno nadgradnje.
Za boljše razumevanje nove faze, v celoti
posvečene rečnim biotopom, še posebno porečju
Mure. V več letih je ustvarila svoj prepoznavni,
abstraktno asociativni likovni izraz, na prehodu
med organsko in geometrijsko stilizacijo v smislu
asimetričnega omrežja abstraktno asociativnih,
mozaično učinkujočih, vendar fluidnih struktur, ki
dopuščajo opazovalcem svobodne interpretacije, od
domišljijskih pokrajin, videnih iz ptičje perspektive,
s polji, njivami, vrtovi, griči, gorami, rekami, jezeri,
nasipi, otoki ipd.«

Petkovo triurno dogajanje se je zaključilo na grajski
terasi v parku, lokalni džezisti v zasedbi Andrej Fon
(saksofon), Zoran Košir (kitara), Klemen Zupan
(trobenta), Jeromej Kostanjšek (trobenta), Andraž
Jene (bas kitara) in Aleš Košir (bobni) pa so nas
popeljali v svet glasbe. Umetnost, izbrano vino modre
frankinje in dobrote novega najemnika Grajske
kavarne so si podali roke in pričarali nepozaben
Grajska kavarna je že odprla svoja vrata, obiščete pa
kulturno-kulinaričen večer.
jo lahko ob petkih, od 12. do 20. ure, v soboto od 10.
Eva Urh, KŠTM Sevnica do 20. ure in ob nedeljah od 10. do 18. ure.
Vabljeni na kavo z najlepšim razgledom po dolini
Save in na okusne dobrote v Grajsko kavarno.
Hkrati vas vabimo na degustacije v idiličen ambient
grajskega vinograda, kleti modre frankinje oziroma
vinoteke. Ponudbo degustacij si lahko ogledate na
naši spletni strani.
Novost na gradu so ležalniki, ki si jih lahko brezplačno
sposodite v naši pisarni na gradu in si sami izberete
lokacijo. Zato vabljeni k preživljanju prostega časa
pod krošnjami dreves v grajskem parku.
V julijskem 112. Radogost večeru Stoparjeve zbirke Kot namig za izvirno in posebno darilo za rojstni dan
Ogled se nam bo v sredo, 1. julija, ob 19. uri predstavil pa se lahko odločite za nakup vinske trte v našem
slikar, krajinar Branko Gajšt iz Majšperka v Slovenskih grajskem vinogradu in tako postane grajski boter.
goricah, ki jih »votli čas« sedanjosti še ni povsem Se vidimo na sevniškem gradu.
okradel lepot avtohtonosti in kulturne dediščine,
Eva Urh, KŠTM Sevnica
kar ponazarja objavljena fotografija dela Tihožitje z
mlinčkom za kavo.

Poletni Radogost večeri,
v zbirki Ogled
na gradu Sevnica,
julija Branko Gajšt

Poletni Radogost večeri,
v zbirki Ogled
na gradu Sevnica,
avgusta Tomi Albreht
Tomi Albreht, gost Radogost večera v avgustu, prihaja
iz Hotavelj. Sodeloval je na dveh Mednarodnih
sevniških likovnih Shodih in na XVIII. Shodu prejel
srebrno plaketo za sliko Hrast, ki ostaja v Sevniški
zbirki.

Tatjana Mijatović in Norma Bale

Avtorico smo lahko spoznali v grajskem parku in
se potem z njo odpravili v Mosconovo galerijo. S
prijateljico, literarno ustvarjalko in kolumnistko mag.
Normo Bale sta nam premierno pripravili likovnoliterarni opus Korontena 2020. V okroglem stolpu
Mosconove galerije je razstavljenih šest najnovejših
slik, ki naj bi po mnenju likovnega kritika Maria
Berdiča Codella predstavljale umetničino notranjo
katarzo, ki pa strašljivo spominja na človeške
brezčutne uničevalce vsega, kar je človeštvu sveto,
ne glede na spol, raso, vero, svetovni nazor in
položaj. Zanimiva je personifikacija bolezni covid-19
v obliki baletke v delu Brez koreografije, kot skrajno
ekspresivno, pretresljivo čustveno doživeto lahko
označimo trpečo (odsekano) glavo v obliki križa, ki jo
lahko razumemo kot avtoportret umetnice in hkrati
kot portret hčere Sare, s katero jo veže fascinantna
podobnost. Poleg razstavljenih slik na stenah so v
okroglem stolpu Mosconove galerije na ogled tudi
maske, ki so izdelane iz prtov iz Hotela Radin in na
katerih je natisnjen literarni del, in sicer o koroni,
gospe, ki je v naša življenja vstopila nepovabljena.
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Tihožitje s kavnim mlinčkom (Branko Gajšt)

Mario Berdič, likovni kritik, Gajšta uvršča: »… med
tiste redke predstavnike slovenskega krajinarstva,
ki gradijo svoj likovni izraz na tradicijah barvnega
realizma in impresionizma, ohranjajoč hkrati običaj
ustvarjanja na prostem (en plair air). Svoje krajinarske
izreze zmeraj prilagaja osnovni kompoziciji, ki jo
praviloma uporablja kot sredstvo globinske iluzije.«
Eva Urh, KŠTM Sevnica

www.kstm.si

Tomi Albreht, Tihožitje s koruzo

Umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj - Šajn
pravi, da je Tomi Albreht slikar, ki je »… izoblikoval
avtorsko prepoznavni stil izražanja, ki je izživet
neposredno, odločno in brez zadržkov povezan v
konglomerat večplastnega tkanja slikovnega zapisa.«
Uspešno se spogleduje tudi s hiperrealizmom, kar je
razvidno na objavljeni fotografiji.
Eva Urh, KŠTM Sevnica

Kultura
Ustvarjalci ARTEKA –
artselection
Artselection je izbor 12 umetniških del,
ki so bila ustvarjena na srečanjih ARTEKO
Kozjansko in Šentjanž v letih 2018/2019
ter so predstavljena na steklenicah
Grajske krvi, l. 2016. Grajska kri je
pridelana iz posebej izbranega grozdja
modre frankinje iz grajskega vinograda. Z
novo preobleko 12 slikarjev je zaokrožila
vse letne čase. Vsak mesec se predstavi
po en avtor del, ki so predstavljena na
steklenicah. V tej ediciji pa se predstavita
kar dva, in sicer za julijsko edicijo slikar
Dime Temkov in avgustovsko grafični
oblikovalec Matic Svazič.
Dime: »Tematika ekologije v odnosu
do slikarstva je naveza, ki se je še bolj
podkrepila v času našega druženja na likovni koloniji
in me spremlja pravzaprav na vsakem koraku in tudi
med trtami grajskega vinograda, kot smo zaokrožili
zadnjo predstavitev povezovanja vina in umetnosti.
Zato z veseljem spremljam razvoj in rast likovne
manifestacije ARTEKO in projekt ART SELECTION.«

ARTEKO

Dan odprtih vrat
na sevniškem gradu

Grajske igre

QRA –
Zavod za
mednarodno ustvarjalnost
in kulturo

V nedeljo, 21. junija, smo v sklopu Sevniškega
grajskega poletja 2020 na široko odprli grajska
vrata in skupaj z našimi partnerji (društvo Sevniški
graščaki, Grajsko lutkovno gledališče Sevnica in
Grajska kavarna) pripravili pester program z grajskimi
igrami, lutkovno predstavo Trije prašički in nastopom
Alenke Jezernik na tolkalih ter vodenimi ogledi gradu
z okolico.

Dan Primoža Trubarja
Dne 8. junija praznujemo državni praznik, dan
Primoža Trubarja. Praznik je namenjen spominu na
osrednjo osebnost protestantizma na Slovenskem
in hkrati človeku, ki je postavil temelje slovenskemu
jeziku. Primoža Trubarja se na ta dan že nekaj let
Alenka Jezernik
spomnimo tudi v Loki pri Zidanem Mostu. Letošnjo
slovesnost smo s cerkvenega dvorišča, kjer stoji
njegov doprsni kip, delo kiparja Mirsada Begiča, Kljub muhastemu vremenu smo bili zadovoljni z
prestavili na Facebook turističnega društva PGD Loka obiskom in celotnim dogajanjem na gradu.
in kulturnega društva. Spremno besedo so prebrali
Sergeja Cesar, Natalija Seljak in Urban Culetto.

DIME TAMKOV, SLIKAR

Trije prašički
Foto: Iz arhiva Jerneja Klinca

Vabljeni na prireditve Sevniškega grajskega poletja
Vabljeni, da si posnetek, ki ga bogatijo fotografije 2020, ki se bodo nadaljevale 9. julija. Več na spletni
strani www.kstm.si/sevnisko-grajsko-poletje.html.
Bojana Dremlja, ogledate in mu prisluhnete.

Matic:
»Avgustovsko
delo
predstavlja
kolaž
lastnega
grafičnega materiala, ki deluje
kot lističi, ki jih veter raznaša
naokrog, kot je nekoč nas
mlade na sevniškem gradu, kjer
smo devet let zapored vsakega
avgusta vedrili Sevniško grajsko
poletje s projektom Atrium
night.«

SEVNICA

Sevniško
grajsko
poletje
2020

www.kstm.si

MATIC SVAZIČ,
GRAFIČNI
OBLIKOVALEC

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Annemarie Culetto

več na:

Dime: »Slika, ki je nastala v sklopu likovne kolonije
ARTEKO, že v tehniki nastanka opozarja na tematiko,
ki je bila takrat obravnavana –
problematika plastike. Zasnovana
je v kombinirani tehniki grafike,
poslikave na plastiko in prenosa
na platno. Tako sem upošteval
princip reciklaže v kreativnem in
praktičnem smislu.«

julij - avgust 2020
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Koledar prireditev
Datum in ura
sreda, 1. 7.,
ob 10.00
sreda, 1. 7.,
ob 19.00
četrtek, 2. 7.,
ob 10.00
petek, 3. 7.,
ob 10.00
petek, 3. 7.,
ob 19.00
petek, 3. 7.,
ob 19.00
petek, 3. 7.,
ob 21.00
sobota, 4. 7.,
ob 8.00
sobota, 4. 7.,
ob 8.00
sobota, 4. 7.,
ob 9.00
sobota, 4.7.,
od 11.00
nedelja, 5. 7.,
ob10.00
nedelja, 5.7.,
od 11.00
ponedeljek, 6. 7.,
ob 15:30
torek, 7. 7.,
ob 15:30
torek, 7. 7.,
ob 19.00
četrtek, 9. 7.,
ob 15.00
četrtek, 9. 7.,
ob 16.00
četrtek, 9. 7.,
ob 20.00
petek, 10. 7.,
ob 19. uri
ponedeljek, 13. 7.,
ob 15.00
torek, 14. 7.,
ob 19.00
četrtek, 16. 7.,
ob 16.00
petek, 17. 7.,
ob 21.00
sobota, 18. 7.,
ob 15.00
torek, 21. 7.,
ob 19.00
četrtek, 23. 7.,
ob 16.00
ponedeljek, 27. 7.,
ob 15:30
torek, 28. 7.,
ob 15:30
torek, 28. 7.,
ob 19.00
četrtek, 30. 7.,
ob 16.00
ponedeljek, 3. 8.,
ob 15.00
torek, 4. 8.,
ob 8.00
torek, 4. 8.,
ob 8.00
torek, 4. 8.,
ob 19.00
sreda, 5. 8.,
ob 19.00
četrtek, 6. 8.,
ob 16.00
četrtek, 6. 8.,
ob 19.00
petek, 7. 8.,
ob 20:30
ponedeljek, 10. 8.,
ob 7.00
torek, 11. 8.,
ob 7.00
torek, 11. 8.,
ob 19.00
sreda, 12. 8.,
ob 7.00
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Prireditev
Olimpijski teden mladih 2020
teniška olimpijada in teniški dan s klovnom
Okno Radogost in razstava v Stari galeriji,
slikar Branko Gajšt iz Majšperka
Olimpijski teden mladih 2020
gusarski dan na bazenu
Olimpijski teden mladih 2020
plesni dan na bazenu

Kje?

Organizator - informacije

Športni Dom Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

Rudi Stopar, KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Kresovanje pri lovski koči LD Boštanj

Lovska koča LD Boštanj,
Jablanica

Lovska družina Boštanj

Dan rudarjev

Kulturni dom Krmelj

Društvo Svoboda Krmelj

Sevniško grajsko poletje 2020
Kino na prostem

Grad Sevnica,
grajski park

KŠTM Sevnica

Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici

Parkirišče za HTC Sevnica

KŠTM Sevnica

Degustacija dobrot lokalnih ponudnikov
na Kmečki tržnici v Sevnici

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Zbirno mesto
Loka pri Zidanem Mostu

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 031-703-982; petra.biderman@kstm.si

Tončkov dom na Lisci

Tončkov dom na Lisci

Športni dom Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica

Tončkov dom na Lisci

Tončkov dom na Lisci

Predavalnica
v Zdravstvenem domu Sevnica
Predavalnica
v Zdravstvenem domu Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Info: +386 (0)7 / 337 4650, +386 (0)40 615 000
OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

Kolo fest
Gluhi vam bodo stregli
Strežba, animacija, znakovni jezik
25. sevniški maraton
Gluhi vam bodo stregli
Strežba, animacija, znakovni jezik
Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse,
ki želijo znanje obnoviti
Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse,
ki želijo znanje obnoviti
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Izpit iz prve pomoči
Ustvarjalnica na bazenu:
Izdelujemo cvetje iz različnih materialov
Sevniško grajsko poletje 2020
Koncert Tanje Zajc Zupan in Klape Volosko

Grajski park Sevnica
Predavalnica RK Sevnica
Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

Tanja Zajc Zupan

10. dobrodelni Rotary koncert Imeti rad

Grad Sevnica

Rotary klub Sevnica

Tečaj CPP

Turizem, prevozi,
avtošola Prah Sevnica

Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica,
Anton Prah s.p
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Info: +386 (0)7 / 337 4650, +386 (0)40 615 000

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna

Grajski park Sevnica

Ustvarjalnice na bazenu: Izdelaj svoj nakit

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2020
Kino na prostem

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Košnja na Lisci

Lisca

KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco

Grajski park Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Info: +386 (0)7 / 337 4650, +386 (0)40 615 000

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Predavalnica
v Zdravstvenem domu Sevnica
Predavalnica
v Zdravstvenem domu Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Info: +386 (0)7 / 337 4650, +386 (0)40 615 000

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Ustvarjalnice na bazenu:
Barvamo izdelke iz gibsa
Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse,
ki želijo znanje obnoviti
Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse,
ki želijo znanje obnoviti
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Ustvarjalnice na bazenu:
Das masa tako in drugače

Grajski park Sevnica
Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Predavalnica RK Sevnica

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

Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici

Parkirišče za HTC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Grajski park Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Info: +386 (0)7 / 337 4650, +386 (0)40 615 000

Grad Sevnica

Rudi Stopar, KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Osnovna šola
Sava Kladnika Sevnica
Osnovna šola
Sava Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Info: +386 (0)7 / 337 4650, +386 (0)40 615 000
OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

Degustacija dobrot lokalnih ponudnikov
na Kmečki tržnici v Sevnici
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji,
slikar Toni Albreht iz Hotavelj
Ustvarjalnice na bazenu:
Ustvarjanje s plastelinom
Sevniško grajsko poletje 2020
Koncert Helene Blagne
Sevniško grajsko poletje 2020
Kino predstava
Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure.
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796
Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure.
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Krvodajalska akcija od 7. do 12. ure.
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796
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Grajski park Sevnica
Osnovna šola Krmelj

Koledar prireditev
Datum in ura
četrtek, 13. 8.,
ob 16.00
ponedeljek, 17. 8.,
ob 10.00 - 19. 8.16.00
ponedeljek, 17. 8.,
ob 15.00
torek, 18. 8.,
ob 19.00
četrtek, 20. 8.,
ob 16.00
petek, 21. 8., ob 7:50
- nedelja, 23. 8.
torek, 25. 8.,
ob 15:30
torek, 25. 8.,
ob 19.00
sreda, 26. 8.,
ob 15:30
četrtek, 27. 8.,
ob 16. uri

Prireditev
Ustvarjalnice na bazenu:
Posvetila za vse, ki jih imamo radi
Poletna sreča na vrvici
Tečaj CPP
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Ustvarjalnice na bazenu:
Izdelujemo cvetje iz različnih materialov

Kje?

Organizator - informacije

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Gasilski dom
Loka pri Zidanem Mostu
Turizem, prevozi,
avtošola Prah Sevnica

TD Loka pri Zidanem Mostu
Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica,
Anton Prah s.p
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Info: +386 (0)7 / 337 4650, +386 (0)40 615 000

Grajski park Sevnica
Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

4. Tradicionalni tabor Borilnih veščin DBV IPPON Lisca 2020

Tončkov dom na Lisci

DBV IPPON

Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse,
ki želijo znanje obnoviti
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse,
ki želijo znanje obnoviti

Predavalnica
v Zdravstvenem domu Sevnica

Ustvarjalnice na bazenu: Barvamo izdelke iz gibsa

Bazen Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Grajski park Sevnica
Info: +386 (0)7 / 337 4650, +386 (0)40 615 000
Predavalnica
OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na
v Zdravstvenem domu Sevnica 07 81 65 070in sevnica.ozrk@ozrks.si
KŠTM Sevnica

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

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

V soboto, 1.8.2020
vabljeni

na degustacijo pridelkov in
dobrot lokalnih ponudnikov,
prejemnikov certiﬁkata

KOLEKTIVNA
BLAGOVNA ZNAMKA
Č OBČINE SEVNICA

Podpiraj domače. Kupuj lokalno.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

TRADICIONALNI
MESEČNI SEJEM

4.7.2020
1.8.2020
SEVNICA pri HTC

Od 8. do 12. ure na parkirišču za HTCjem.
Vabljeni k nakupu izdelkov domače obrti,
krošnjarstva in izdelkov široke potrošnje.

SEVNICA

info:
07/ 81 65 462

POLETNA OSVEŽITEV V
SEVNICI
- NAMESTITEV V HOTELU AJDOVEC IN PIJAČA DOBRODOŠLICE - S TURISTIČNIM VODNIKOM PO SEVNICI - PITA PRVA DAMA - CELODNEVNO ČOFOTANJE NA SEVNIŠKEM BAZENU - DVE URI ZABAVE NA BOWLINGU - OGLED GRADU SEVNICA - MOŽNOST IZPOSOJE ELEKTRIČNIH KOLES -

Informacije in rezervacije v Doživljaj, TA Posavje, Trg svobode 10, 8290 Sevnica,
051-680-287, dozivljaj@kstm.si
Fotografije so simbolne.
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Mladina
Peta nagrajenka
nagradnega natečaja
FB-strani Mladi v Sevnici
je Pia Petan.
Drugi časi
Ali sanjam,
se mi zdi,
ali svet res cel stoji?

Sporočilo v slovo
šentjanškim devetošolcem

Zato vam želimo v tem poletju in vseh poletjih veliko
časa za razmišljanje, priložnosti vpogleda vase, kar
Junijski topli vetrovi so tiho zavili mimo osnovne šole je v sodobnem času težje izvedljivo, vendar izredno
v Šentjanžu in pospremili iz varne zgradbe učenosti pomembno. Ampak vi imate čas, samo vaš je in
naše devetošolce.
skrbno si ga vzemite zase. Vedno znova in znova.
Pokončno, srečno in ponosno pojdite jeseni v nove
šole, gradite nove spomine, pišite uspešne zgodbe, ki
jih pišejo nekdanji šentjanški učenci.
Kolektiv Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž
Fotografije: Helena Matjašec

Šole, vrtci, službe vse
so zaprle se,
da bi korono zajezili,
smo med štiri stene se zavili.
Ni prijateljev, pouka,
s starši preživljam dan,
kuham, čistim, se sprehajam,
šolo preko neta sledim
in se trudim,
da sproti naloge naredim.
Naj že čas korone mine,
vrne naj nam stare dni,
da prijatelje objamem
in da bo končno konec teh skrbi.
Naj spomin na njo le ostane,
naj nas zdravje spet objame
in želim si tudi to,
da nazaj je več ne bo.
Pia Petan

To je razmišljanje o tem, kaj slišano in videno pomeni
za vas in vaše življenje.

Filmsko obarvana valeta
na OŠ Milana Majcna
Šentjanž
Dragi naši učenci. Puščali ste pečat za pečatom
radožive mladosti v kotičkih šole in vseh prostorih
naokoli. V nas zaposlenih ste pustili mnoge lepe
in tople spomine. Vsaka generacija skozi svojo
zgodbo pridobivanja učenosti nekaj prinese in
vsaka generacija nekaj odnese. Nedvomno pa vsaka
generacija v tednih slovesa prinese zavedanje, da vse
nekega dne odide, in takrat stisne pri srcu. Ampak
tudi za vami ostajajo občutki in večni tihi neslišni
koraki, pesmi in pozdravi, nasmehi in vaša topla
energija. Vse to v nas spodbuja nove zagone, mi pa
vam želimo srečo in izpolnjene sanje prihodnosti.
Predanega vam je bilo mnogo znanja. In med predajo
je bilo pomembno, da ste poslušali, razmišljali o tem,
kar ste slišali, in to tudi praktično uporabili. Veliko je
bilo vsega, ogromno snovi in hudega tempa, zato
ste nekatere stvari izpolnili, manj časa pa je bilo za
najpomembnejše.

V petek, 12. junija, je generacija 2005 pripravila
še zadnjo epizodo serije. Prepletanje plesnih in
glasbenih utrinkov nas je vrnilo na začetek njihovega
šolanja, ogledali smo si slike iz otroštva, se spomnili
prav posebnih dogodivščin in v domiselnih filmčkih
spoznali, kakšni so njihovi načrti za prihodnost.

V vlogi voditelja sta se odlično izkazala Leja Musar
in Urban Gorenjc Dokl, vsi učenci pa so pokazali
izjemno povezanost v zaključni pesmi. Razredničarka
in ravnateljica sta jim dali lepo popotnico za življenje
in prepričani smo, da bodo svoje sanje tudi uresničili.
Vir: OŠ Šentjanž
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Mladina
Moje koronapočitnice
Moje ime je Zoja, stara sem 11 let in hodim v 5.
razred. Moram priznati, da sem se od začetka
karantene počutila veselo, saj nam ni bilo treba
hoditi v šolo. Prvih 14 dni doma mi je bilo zelo všeč.
Odpočili smo se od vsakodnevnih obveznosti in se
začeli šolati od doma. Najprej smo se kar malo lovili
z vsemi računalniškimi programi, saj je bil sistem
zelo obremenjen. Tako da smo se po treh tednih vsi
privadili na nov sistem dela. Vsak dan smo prejemali
v e-asistenta vse naloge, ki smo jih morali opraviti.
Z učenjem ni bilo težav, včasih pa sta mi pri nalogah
pomagala starša. Konferenco smo imeli prek Zooma
in pogovor z učiteljico na Skypu. Ko sem se zbudila,
sem opravila vsa opravila, naredila nalogo in veliko
časa preživela zunaj. Zelo rada sem hodila na
sprehode, kolesarila, se rolala, plesala, pela in igrala
na kitaro. Veliko časa sem preživela tudi z bratcem
Majem. Mami me je vsako jutro razveselila z listkom
opravil. Moram priznati, da sem v tem času postala
precej bolj samostojna in se veliko naučila delati.
Imam srečo, da moja babica živi blizu nas, tako da
nisem veliko sama, kadar sta starša v službi.

Najbolj sem pogrešala druženje s sošolkami in
prijatelji. Velikokrat smo se slišale po telefonu. Zdaj
se že lahko med seboj družimo in skupaj počnemo
različne aktivnosti. Vesela sem, da so se ukrepi
sprostili in smo spet lahko šli v šolo. Za vse nas je bila
to posebna izkušnja, vsi si želimo ostati zdravi in da se
virus ne bi več vrnil.
Zoja Horjak

Aktivne počitnice
za otroke in mlade
v občini Sevnica
Šolsko leto se izteka in otroci se že veselijo, da bodo za
nekaj časa pospravili šolske torbe in zvezke. Družinski
inštitut Zaupanje bo tudi letos pripravil kakovostne
aktivnosti za otroke in mlade v času poletnih počitnic.
Avgusta bodo od ponedeljka do petka organizirane
različne kreativne delavnice za otroke in mladostnike.

Spomladanski mošnjički
Sestavine:
• dušena zelenjava, ki nam je ostala od kosila
• listnato testo
• por
• jajca
• olivno olje
• sol
• poper
• belo vino
• timijan
• motovilec
• regrat
• redkvica
• jogurt
• kisla smetana
• cvetovi trobentic

Pripomočki:
• ponev
• deska
• nož
• pekač
• lonec
• posoda
Otroci se bodo lahko družili ob športnih in družabnih • metlica za stepanje
igrah, ogledali si bodo kakšen dober film, ustvarjali • krožnik
in plesali. V dopoldanskem času se bodo otroci
podali tudi na igrišče in se zabavali z igro med dvema Priprava:
ognjema in drugimi rekreativnimi igrami. Varstvo Dušeno zelenjavo, ki je ostala pri kosilu, uporabite za
bo izvajalo zadostno število odraslih animatorjev, ki večerjo v spomladanskem mošnjičku.
mošnjiček
bodo poskrbeli za prijetno počutje otrok. Med ulice Za
in vasi občine Sevnica pa se bo spet zapeljal kombi p o t r e b u j e t e
Srečko, mladinski center na kolesih, ki bo poskrbel za listnato testo, ki
ga razvaljate in
zabavne in prijetne trenutke na prostem.
Udeležba je brezplačna, otroci malico prinesejo s ga razrežete na
seboj v nahrbtniku, varstva pa se lahko udeležijo tudi kvadratke 10 x 10
za krajši čas. Mladinski center bo sicer v poletnem cm.
nadev
času odprt od 10. do 15. ure. Počitniško varstvo otrok Za
omogočata Ministrstvo za delo, družino, socialne m o š n j i č k a
razžvrkljajte jajce
zadeve in enake možnosti ter občina Sevnica.
in ga zmešajte z
Vabljeni
dcl kisle smetane.
sredino
Vir: Družinski inštitut Zaupanje Na
kvadratka listnega
testa
položite
dušeno zelenjavo,
ki ste jo za kosilo
dušili v vroči
ponvi na olivnem
olju, jo posolili
Hrana in pijača sta del našega vsakdana, nujna za in popoprali ter
naše preživetje. Pomembno vplivata na naše počutje dodali timijan in nato zalili z belim vinom. Ta zelenjava
in zdravje. Da bi učencem privzgojili pravilen odnos se kuha do mehkega oz. jo pokušate, dokler se vam
do prehrane in zdravih prehranjevalnih navad, smo ne zazdi, da je končano.
tudi v tem šolskem letu v sklopu Ekošole sodelovali Na zelenjavo zlijte veliko žlico zmešane mešanice
pri projektu Hrana ni za tjavendan.
jajca in kisle smetane.
Mošnjiček lepo oblikujte in ga pri vrhu stisnite, da bo
imel enako obliko kot pravi mošnjički.
Zelene dele pora narežete na daljše trakce, jih dajte v
vročo vodo za 2 minuti ter jih takoj dajte iz vroče vode
v mrzlo. Te trakce uporabite za pentljo, ki jo zavežete
na mošnjičku okrog stisnjenega dela pri vrhu.
Potem razžvrkljajte jajce in z njim premažite
mošnjičke.
Te položite na pekač in jih pecite v pečici pri 180
stopinjah do zlato-rjave barve.
Med tem naredite spomladansko solato. V posodi
skupaj zmešajte motovilec, svežo špinačo in naribano
redkvico. To premešajte.
Naredite še jogurtov preliv za solato. Vzemite navadni
jogurt in mu dodajte sol in poper.
Vzemite krožnik in na sredino položite solato ter jo
Učenci so raziskovali, snovali in načrtovali reciklirane pokapajte z jogurtovim prelivom.
recepte iz hrane, ki nam ostane po obroku. Poslali Na vrh položite še lepo zapečen mošnjiček z zeleno
smo jih na natečaj Ekošole Reciklirana kuharija pod porovo pentljo. Po solati razporedite še cvetove
okriljem podjetja LIDL Slovenija.
trobentic.
Izmed 127 recikliranih receptov je recept učenke Nadevi v mošnjičku so lahko poljubni (gobov, piščančji
Žane Bartolj v kategoriji Vodje kuhinj osvojil odlično 2. nadev, skutin …). Tudi solate so lahko posebne ali
mesto. Recept Spomladanski mošnjički bo objavljen sezonske.
v Lidlovi knjižici Reciklirana kuharija 2019/2020.
PA DOBER TEK.
Iskrene čestitke.

Reciklirani recept
odličen 2. v državi

Mentorica Tjaša Hribar Brce, Osnovna šola Tržišče

Žana Bartolj, 7. razred, Osnovna šola Tržišče
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Šport
Bazen Sevnica
začel sezono 2020
V letošnjo sezono na bazenu smo zaplavali z
drugačnim pridihom. Na eni strani je bazen v celoti
prenovljen in bo obratovanje z njim veliko lažje, na
drugi pa je zobe pokazal virus covid-19, s čimer so
povezane omejitve.

prva plavalka

Prvi dan poletja smo začeli s sezono bazena in tudi
dež ni pregnal prvih kopalcev, animacije pa se bodo
nadaljevale skladno z navodili NIJZ.

Ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 9. uri bo vodna
aerobika, ki jo soorganiziramo s Študentskim klubom
Sevnica. Ob četrtkih ob 16. uri bodo ustvarjalce za
otroke. Zabavne animacije za mlajše in starejše bodo
ob sredah in sobotah, od 15. do 19. ure.
Vljudno vabljeni, da se osvežite na bazenu v Sevnici.
Vir: KŠTM Sevnica

Osnovnošolski planinski
tabor Most na Soči 2020

Planinsko društvo Lisca Sevnica organizira letos že 46.
osnovnošolski planinski tabor za mlade planince, vse
tiste, ki so željni dogodivščin v naravi in spoznavanja
novih krajev domače dežele.
Dolina smaragdne reke Soče je nedvomno ena
najlepših destinacij, ki jih premore naša lepa Slovenija.
Pridružite se nam pri raziskovanju Tolminskih korit,
jezera Most na Soči, slapa Kozjaka, Virja, Boke, obisku
bližnjih gora in številnih drugih skritih kotičkov.
Tabor bo potekal na Mostu na Soči od 3. do 10.
avgusta.
Cena: Za osnovnošolce je cena 115 €. V ceno so
vključeni prevoz, taborni prostor, turistična taksa,
hrana in bivanje v taboru ter vodenje tabora. Cene
veljajo za člane PD Lisca Sevnica (plačana članarina
PZS).
Prijave: Najpozneje do 20. 6. 2020.
Prijavite se lahko:
pri vodji tabora Moniki Verhovc na 030 389 974
ali Valentini Žibert na 041 873 812
ali e-naslovu: planinci.smo@gmail.com.
Monika Verhovc
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Šport
Občni zbor
DBV Ippon Sevnica

Spoštovani
ljubitelji rokometa

V petek, 12. junija, so se
v konferenčni dvorani
Komunale Sevnica na
rednem letnem občnem
zboru zbrali člani Društva
borilnih veščin Ippon
Sevnica.

Začetek strelske lige
za discipline 25 m
V četrtek, 21. maja, je SD Marok Sevnica začel
izvajati strelske lige za discipline 25 m (MK-pištola
in pištola velikega kalibra). Zaradi ukrepov glede
koronavirusa je bil negotov začetek lige. K sreči so se
ukrepi sprostili, omejitev večje medsebojne razdalje
pa ostaja, tako da lahko uporabljamo le pet strelskih
mest od desetih mogočih. Zmanjšanje števila
strelskih mest ima za posledico daljši tekmovalni čas
zaredi večjega števila izmen.

Večja razdalja med strelci zaradi koronavirusa

Najboljši posameznik na športni pištoli 9 mm je bil
Danilo Petrin s 175 krogi pred Jankom Božičem s
168 krogi in Damjanom Pinoza s 161 krogi. Najboljši
posameznik na športni pištoli malega kalibra je bil
Jani Košir s 185 krogi, drugi je bil Miran Žnidaršič s
175 krogi in tretji Zdenko Frece s 162 krogi.

Po umiritvi razmer zaradi covida-19 je ponovno
nastopil trenutek, ki dovoljuje druženje in tudi redno
športno vadbo. V prem delu so člani UO podali
posamezna poročila o delu v preteklem letu. To je bilo
za športno društvo s skoraj 100 člani dokaj uspešno.
Postavljeni cilji na tekmovalnem področju so bili
doseženi. Mladi tekmovalci do U15 so bili odlični na
vseh tekmovanjih v sklopu Ju-jitsu zveze Slovenije.
Mladinski del ekipe pa je okusil tudi »močne borbe«
na mednarodnih tekmovanjih (tudi EP in SP).

Dne 11. junija je bilo na redni letni seji Zbora
članov predstavljeno Letno poročilo Rokometnega
kluba Sevnica. Navzoč so bili seznanjeni z delom
v rokometni sezoni 2019/2020 in načrtom dela za
sezono 2020/2021. Letno poročilo je bilo soglasno
potrjeno.
Naša energija je tako že usmerjena v prihodnjo
sezono. Vodstvo kluba je opravilo kar nekaj sestankov
s trenerji in igralci. Vsi smo trdno odločeni, da bo
prihodnja sezona še kakovostnejša. Zagotovo bo
eden najslajših izzivov igranje članske ekipe v višjem
rangu tekmovanja, pri čemer z nestrpnostjo čakamo
na lokalne »derbije« s Krškim, Brežicam, Dolom pri
Hrastniku, Trbovljami, Šmartnim … Takšnih tekem
v našem kraju že dolgo ni bilo, zato si želimo tudi
navijaške podpore s tribun. Klub za novo sezono
načrtuje tudi nekaj atraktivnih novosti, ki pa naj za
Vir: Arhiv DBV Ippon zdaj ostanejo skrivnost.
Zaradi povečanja števila igralcev in igralk bomo v
prihodnji sezoni v tekmovalnem delu sodelovali z
več selekcijami. Naj na tem mestu povabimo vse
zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri razvoju
sevniškega rokometa, da se nam pridružijo. Vabimo
tiste, ki bi se nam pridružili pri vsakodnevnih
prostovoljnih aktivnostih, in tudi tiste, ki boste
Miran Grubenšek
spoznali, da lahko družbeno koristno pripomorete k
razvoju naših mladih generacij v občini Sevnica.
Spremljate nas na Facebooku in spletni strani. Med
drugim boste lahko prebrali o uspešno izvedeni akciji
zbiranja starega papirja, bilten iztekajoče sezone,
kako so naše čopke presenetile trenerja in drugem.
Zdaj pa na zaslužene počitnice. Spočijte se, uživajte
in nato avgusta spet začnemo rokometne aktivnosti.
Lepe počitniške dni vam želi Rokometni klub Sevnica.

V nadaljevanju so člani občnega zbora skladno s
Statutom DBV opravili volitve. Navzoči so menili,
da delo v društvu poteka strokovno in v sklopu
pričakovanj, zato v vodstvu ni bilo zaznati večjih
sprememb. V prihodnjem mandatu do leta 2024
bo društvu predsedoval dosedanji predsednik
Roman Kump, naloge sekretarja bo opravljal Miran
Grubenšek, člani upravnega odbora bodo še Andrej
Cešek, Boštjan Jazbec in Robert Grubenšek. Novo
vodstvo si je v Načrtu dela za prihodnje leto postavilo
dokaj ambiciozne cilje pri delu z mladimi. Vendar z
zavedanjem, da je na vidiku neprijetno obdobje za
gospodarstvo, ki pa bo vsekakor neugodno vplivalo
na šport in s tem na težave vodstva, da društvo
ostane v podobni »kondiciji« kot do zdaj.

Mirko Ognjenovič

4. Tradicionalni tabor borilnih veščin
ju jitsu in judo
Mladi športniki borilnih veščin ponovno na Lisci 2020.

Junija se je iztekla rokometna sezona 2019/2020. Že
v prejšnjih številkah smo poročali, da je bila uspešna,
saj smo dosegli ali celo presegli postavljene cilje:
povečali smo število članov kluba, tekmovalno so
vse selekcije dosegle vidne rezultate, organizacijsko
in finančno pa smo klub postavili na zdrave in trdne
temelje.

Miran Sečki, predsednik kluba
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Iz preteklosti v sedanjost
Društvena dejavnost v Loki pri Zidanem Mostu
Različna društva so bila v naših krajih že v preteklosti
precej dejavna. Udejstvovanje na področju kulture
ima svojo osnovo v opismenjevanju, ki je od Primoža
Trubarja naprej skozi zgodovino v slovenskem
narodu prebujalo in krepilo narodno samozavest.
Razvoj kulturne dejavnosti je tesno povezan z
razvojem šolstva. Glede na to, da segajo začetki
šolstva v Loki v leto 1786 in da so se v tistem času
v kraju prirejale pasijonske igre, lahko upravičeno
rečemo, da sega zametek kulturne dejavnosti v Loki
že v konec 18. stoletja.Za novi mejnik kulturnega
udejstvovanja v kraju štejemo službovanje župnika
Dragotina Ferdinanda Ripšla v Loki med letoma
1864–1874. S svojo naravo veseljaka, domoljuba in
političnega aktivista v širšem prostoru je tudi v Loki
s svojim vsestranskim udejstvovanjem dal spodbudo
za hitrejši razvoj kulturne dejavnosti. Leta 1870 je bil
Ripšl glavni organizator za ustanovitev čitalnice v Loki
(Cimperšek 1977: 13).

Leta 1933 sta bila ustanovljena sokolsko društvo, ki
je gojilo telovadno in kulturno-prosvetno dejavnost,
in podružnica Jadranske straže. Leta 1935 so v Loki
ustanovili Sadjarsko in vrtnarsko društvo (Terčelj
1989: 40, 41). Omenjana društva so prenehala
delovati z začetkom druge svetovne vojne.Leta
1937 sta bila v Loki ustanovljena Fantovski odsek
in Dekliški krožek. Delovala sta v sklopu Zveze
fantovskih odsekov oz. Zveze dekliških krožkov, ki
sta se oblikovali z obnovitvijo leta 1929 razpuščene
klerikalne telovadne organizacije Orel. V fantovskem
odseku se je vzgajala moška mladina, v dekliškem
krožku ženska. Imenovali so se Kmečki fantje in
dekleta. Njihov skupni cilj je bil vzgojiti telesno
zdrave, duševno močne ter zavedne katoliške
slovenske fante in dekleta (Kermavner 1941: 142).
Loški fantovski odsek in dekliški krožek sta bila tesno
povezana s Katoliškim prosvetnim društvom v Loki.
Skupaj so želeli imeti večjo dvorano za telovadbo
in gledališke igre. Ker stara hiša, v kateri je do

Najlepša dežela sveta
Marsikdo ji že slavo je pel,
v veličino besede rad verze ujel.
Čeprav majhna, je prelepa Slovenija
že nešteto umetnikov navdihnila.

Poeti njej radi hvalo pišejo,
slikarji na platna jo prenašajo;
saj lepota dežele res nima meja,
od strmih skal pa vse do morja.

Marsikomu se je napolnilo srce
ob pogledu na prelestne gore;
se vtisnil v dušo ta najlepši cvet
do konca mu življenjskih let.

Do nje po žilah ljubezen teče
in grlo vriska nam od sreče;
ker to je najlepša dežela sveta,
tukaj ponosni ljudje smo doma.
			

Marija Bajt

Nebo
Kaj bi se zgodilo,
če nebo vse zvezde
bi izgubilo?
Kako bilo bi to pusto
in neromantično!
Leta 1883 je bila v Loki ustanovljena požarna
bramba, predhodnica današnjega gasilskega društva.
Za začetek originalne kulturne dejavnosti v Loki
štejemo leto 1903, ko je bilo ustanovljeno Slovensko
katoliško izobraževalno društvo (ŽU Loka, Kronika …
I, 300). Društvo je delovalo predvsem na področju
razširjanja katoliških časnikov in je posojalo koristne
knjige, uprizarjali pa so tudi gledališke igre. Prireditve
so pripravljali najprej v župnišču, pozneje pa tudi
v šoli ali gasilskem domu. Društvo je imelo sprva v
najemu sobo v različnih hišah v Loki, leta 1912 pa
jim je Hranilnica in posojilnica v Loki, ustanovljena
leta 1907, prepustila v uporabo svojo hišo, ki
je stala na mestu današnjega kulturnega doma
(Loka 43). Leta 1932 se je društvo preimenovalo
v Katoliško prosvetno društvo.Leta 1923 je bila v
Loki ustanovljena prva skupina s področja glasbene
kulture – tamburaška skupina Bisernica (Terčelj
1989: 44)Med svetovnima vojnama je v Loki delovala
podružnica Ljubljanske kmetijske družbe. Leta 1928
je bil ustanovljen podmladek Rdečega križa.

tedaj delovalo katoliško prosvetno društvo, ni bila
sposobna za prezidavo in povečanje, je hranilnica
in posojilnica na mestu stare hiše zgradila novo,
povečano z dvorano za gledališke predstave,
telovadbo in shode. Hranilnica je gradnjo plačala iz
svojega zadružnega sklada, ki ga je v teku let zbirala v
ta namen. Pri gradnji so sodelovali člani prosvetnega
društva in fantovskega odseka s prostovoljnim delom
in darovanim lesom. Svečano odprtje doma je bilo
18. junija 1939. Lastnik hiše je bila hranilnica, ker
pa so člani društva pomagali pri njeni gradnji, je
hranilnica in posojilnica prepustila novi prosvetni
dom katoliškemu prosvetnemu društvu, fantovskem
odseku in dekliškemu krožku v brezplačno uporabo
za 20 let, do 31. 12. 1958. (ŽU Loka, Kronika …
I, 352–353). To se ni uresničilo, saj je delovanje
omenjenih društev grobo prekinila druga svetovna
vojna, po vojni pa je bilo delovanje katoliške prosvete
onemogočeno.
Vir: knjiga Obsavska stoletja, 2008

Kaj zaljubljenci
bi v noči šteli?
Morda še prej vsi
bi se izgubili
v neskončnosti.
A dokler je tako,
da oziramo se lahko
na bogato posejano nebo,
brez skrbi sanjamo
in si poklanjamo
slutnje neminljivosti.
			

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.
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Marija Bajt

Uredništvo

Utrip življenja
Aktivnosti DI Sevnica
po covidu-19

RECEPTI

Po prisilnem dopustu zaradi epidemije covida-19
je vrata pisarne odprlo tudi DI Sevnica. Prva akcija
je bila razširjena seja IO DI Sevnica v konferenčni
dvorani Komunale Sevnica, nanjo pa smo povabili
člane komisij DI Sevnica in goste iz Zdravstvenega
doma Sevnica: direktorja Vladimira Tomšiča, vodjo
oddelka za družbene dejavnosti Mojco Sešler.
Povabljena sta bila tudi župan Srečko Ocvirk in
predsednica KS Sevnica Stanka Žičkar. Župan se je
opravičil, Žičkarjevo pa je zamenjala Irena Klenovšek.
Namen seje je bil, da vodilni v sevniški občini
predstavijo delovanje občine v času epidemije.
Tomšičeva je predstavila delovanje zdravstvene
službe, Sešlerjeva pa delovanje Občine Sevnica.
Dobili smo tudi napotke, kako ravnati po preklicu
epidemije.
Razmeram, v katerih smo bili, smo prilagodili tudi
program dela DI Sevnica. Določili smo novi termin
turnirja v balinanju, četveroboj društev invalidov DI
Hrastnik, DI Rimske toplice, DI Radeče in DI Sevnica.
Pikadisti se bomo srečali 3. julija na Šmarčni.
Pripravljamo tudi srečanje težjih invalidov v Krmelju
in na Šmarčni predvidoma v avgustu, za datume
srečanj vas bomo naknadno obvestili po telefonu.
V programu za ohranjevanje zdravja imamo tudi
kopalne dneve in izlete, takoj ko bo NIJZ dovolil
avtobusne prevoze.
Društvo invalidov Sevnica se zahvaljuje Vladimiri
Tomšič, direktorici Zdravstvenega doma Sevnica,
Mojci Sešler, vodji oddelka za družbene dejavnosti,
in Ireni Klenovšek, ki so se odzvale na naše vabilo na
sejo IO DI Sevnica in podale svoje strokovno mnenje.
Vir: Društvo invalidov Sevnica

Čokoladni sufle

Tržiški miks

Sestavine: za 4 osebe

Sestavine:

4 jajca
50 g sladkorja v prahu
40 g moke
160 g 70 % črne čokolade
140 g masla
jagode
POSTOPEK
• Pečico vklopimo na 180 stopinj. Na kuhalnik
postavimo nekoliko večji lonec, v katerega
nalijemo malo vode (približno 2 dcl). Na lonec
postavimo manjšo skledo, v katero nadrobimo
čokolado in narežemo maslo. Pustimo kuhati
na zmernem ognju, da se maslo in čokolada
stopita. Ko je čokolada stopljena, jo dobro
premešamo, da dobimo gladko zmes, in
pustimo, da se nekoliko ohladi.
• V skledi z mešalnikom penasto umešamo
jajci in sladkor v prahu. Dodamo moko, ki jo z
metlico počasi umešavamo v zmes. Na koncu v
zmes umešamo še ohlajeno čokolado.
• Modelčke, v katerih bomo pekli sufleje, dobro
namažemo z maslom in posujemo s kakavom
v prahu. V pripravljene modelčke vlijemo
maso do približno pet milimetrov pod robom
modelčkov. Sufle pečemo 8–15 minut (čas
pečenja je odvisen od pečice in modelčkov).
Pravilno pečen sufle je v notranjosti še tekoč.

• por
• blitva
• krompir
• šparglji
• zelena solata
• rukola
• rdeča redkvica
• jajca
• mocarela
• rezine pršuta
• svinjska mast
• olivno olje, sol
POSTOPEK
Por narežemo na trakce in popečemo na olivnem
olju. Nato jih zavijemo v rezine pršuta, obložimo
s kockami mocarele in še enkrat popečemo,
da pršut dobi zlato barvo. Blitvo narežemo na
manjše koščke in jo kuhamo skupaj z mladim
krompirjem. Ko je jed kuhana, vodo odcedimo in
začinimo s soljo in olivnim oljem. Jajčno omleto
naredimo tako, da na svinjski masti najprej
popečemo šparglje, narezane na kolobarčke.
Ko so šparglji popečeni, dodamo še jajca in
pečemo na majhnem oglju, da je jed čim bolj
rahla. Jed popestrimo še z mladim krompirjem,
ki ga pečemo v pečici na 220 stopinj 30 minut.

Nujno obvestilo DI Sevnica
Društvo invalidov Sevnica organizira srečanje težjih
invalidov, ki je bilo predvideno že v juniju, a bo 8.
avgusta z začetkom ob 12. uri pri Gasilskem domu
na Šmarčni. Prijave sprejemamo v pisarni društva
ob uradnih urah in pri poverjenikih. Prosimo vas,
da pohitite s prijavami, ker je število udeležencev
omejeno.
Vljudno vabljeni.
Vir: DI Sevnica

grajske.novice@kstm.si

051 680 288

Ko so vse jedi pripravljene, jih dekoriramo z
rukolo in rdečo redkvico. Zraven zelenjavnega
krožnika postrežemo še sezonsko solato (zelena
solata in rukola) z dodatkom mocarele, koruze
in rdeče redkvice. Vsa zelenjava je pridelana na
domačem vrtu.

Avtorica recepta:
Hana Trebše, 6. razred, Osnovna šola Tržišče
Mentorica: Sabina Kralj Stanič

Avtor recepta:
Luka Jazbec, 6. razred Osnovna šola Tržišče
Mentorica: Sabina Kralj Stanič

Želimo vam veliko užitkov v kuhinji
in
dober tek.
Vir:

Naročila oglasov:

• Pečeni sufle vzamemo iz pečice in še vročega
zvrnemo na krožnik. Zraven lahko ponudimo
kepico vaniljevega ali katerega drugega sadnega
sladoleda ter okrasimo s kakšnim svežim
sadjem.
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Oglasi
vsak
petek in soboto
na
kmečki tržnici
v
Sevnici

POLETJE
V

C� e ste pravi gurman in radi dobro jeste,
si vzemite č as in nas obiš čite!

SEVNICI
ZBOR NA
ŽELEZNIŠKI
POSTAJI
SEVNICA OB
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9. TRADICIONALNA ROČNA
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ocenjevanje in razstava ocvirkove potice in ocvirkove puhle
ocenjevanje in pokušina jabolčnega vina - jabolčnika
tržnica domačih izdelkov, pridelkov in obrti
prikaz strojne gorske košnje
20
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INFO: kstd.bjurko@gmail.com;
041 254 217 (Matej);
več na www.kstm.si/dogodki-in-prireditve

Oglasi
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RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO
IN BODI VEDNO
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo
ŠPORTNI
OBJEKT

MANJŠI
KAVELJ

STARA
PLOSKOVNA
MERA

DRAGO
TRŠAR

NAJVEČJA SLOVENSKA
PRIBAL- POPEVKATIŠKA
RICA Z
DRŽAVA
OBALE
(VILNA)

SLOVAR
RIM

IZDELOVALEC
SKODEL

Ključi

V PIRANU
ROJENI IT.
VIOLINIST
(GIUSEPPE)

Blondinka je v avtu pozabila ključe od avta.
Šele čez nekaj ur jo je iz avta osvobodil njen mož.

MOŠTVO,
EKIPA
JAPONSKA
NABIRALKA
BISEROV

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
GARDNER

Ločitev

ŽENSKA, KI
OPRAVLJA
FIZIČNO
DELO
IVAN
LENDL

Zakonca se ločujeta in sodnik vpraša ženo:
»Gospa, kdaj pa sta se vidva z možem prvič
skregala?«
Gospa: »Ah, to je bilo pa že takrat, ko je na vsak
način hotel biti na poročni sliki!«

JEZERO
VULKAN.
IZVORA
NAMIZNO
BRENKALO

KRATKO
KRILO

HENRIK
IBSEN
PRIBALTSKA
DRŽAVA
(RIGA)
SNEMALNA
KNJIGA

NEKDAJ
IZDELOVALEC
TRAKOV

ŽIVALSKA
MAŠČOBA
NADOMEST.
OBOLELEGA
IGRALCA

SKANDINAVSKI
NAROD
GL. MESTO
LATVIJE
MLAD
ZAJEC

PLAT

Ko mož nosi uhane

SNOV
IME VEČ
LETAL
EDVARDA
RUSJANA

RADIJSKA
IN TV VODITELJICA
ŠIRCA ROŠ

KRITIKARSTVO
USTREZEN
NADOMESTEK
KRAJANI
ISTRE

GOSTEJŠA
JED IZ
KOSOV
MESA

SANDI
ČOLNIK
PAS ZEMLJE SLOVENSKI
OB MORJU REŽISER
(HINKO)

AMERIŠKI KLEMENT
JUG
FILMSKI
REŽISER
VODNA
(LUIS)
PREGRADA

PREKAJENO PRESTOLSVINJSKO
NICA
STEGNO
GRČIJE
JUŽNOAMERIŠKA
KRASTAČA
ORODJE ZA
ŽAGANJE

SLOVENSKI
VREMENOSLOVEC
(MIRAN)
ŠTIRINAJSTA
GRŠKA
ČRKA

NEPRIPRAVNEŽ
NORDIJSKA
BOGINJA
MORJA

NADJA
TILLER

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

ANTON
CEBEJ

ŠPANSKI
PESNIK
(PEDRO,
1891-1951)

LEKARNIŠKA
UTEŽNA
ENOTA

VARIANTA

SLOVENSKI
SLIKAR
TRSTENJAK

Na širni dobravi,
so glave pri glavi.
Učene nobene,
neumne nobene,
a vse so zelene.

ADEKVAT: ustrezno nadomestilo, NUČIČ: naš režiser, RIMARIJ: slovar rim, SALINAS: španski pesnik

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
MARIAH CAREY.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Žiga Leskovšek, Kajuhova 5. Lucija, 6320 Portorož
2. nagrada: Jožica Pungerčar, Malkovec 3, 8295 Tržišče
3. nagrada: Marko Medved, Jablanica 59, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec JULIJ - AVGUST
1. nagrada: Paket čevapčičev, ki jih podarja Kmetija Matko,
Studenec 64, Studenec

2. nagrada: Dve škatli okusnih piškotov, ki jih podarja Okusne dobrote d. o. o.,
Trg Svobode 40, 8290 Sevnica

3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.8.2020 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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Išči sebe skozi sebe.
Ne dovoli,
da drugi upravljajo s tvojo potjo.
To je tvoja pot, res le tvoja.
Ostali lahko gredo s teboj,
vendar nihče ne more naprej namesto tebe.

TEK ČEZ
... IN STRN
ZADNJI
DEL ČESA

SPODNJI
DEL NOGE
PRI
PRAŠIČU

Miha vpraša Mateja: »Ti, od kdaj pa nosiš takšne
lepe skoraj ženske uhane?«
Matej odgovori »Kako od kdaj? Odkar jih je žena
našla v mojem žepu.«

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

JAPONSKA
LUKA NA
OTOKU
KJUŠUJU

GRŠKI OTOK
V JUŽNIH
SPORADIH
PAUL
ANKA

VICOTEKA

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
borovnica

Izžrebanka:

Anica Ban, Jelovec 24, 8294 Boštanj

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje slap na sliki?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:

Spomenik kmečkemu uporu so postavili leta 1972, ob
400. obletnici slovensko - hrvaškega kmečkega upora.
Na njem so posmrtne maske puntarjev in verzi pesnika
Antona Aškerca. Avtorja spomenika sta kipar Rudi Stopar
in arhitekt Franc Filipčič. Stoji nasproti upravne zgradbe
tovarne Lisca, ob Prešernovi cesti.

Izžrebanec:

Damjan Blatnik, N.H.M. 25, 8290 Sevnica

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.

V torek, 23. junija 2020 je
v okviru projekta »Meso iz
Sevnice« - podukrep 16.4,
na Kmetiji Jazbec Jerneja
v Drožanju, potekala
tiskovna konferenca.
V Kmečki zadrugi Sevnica so
v okviru projekta vzpostavili
prepoznavno verigo ter
nadstandardni sistem
kontrole na liniji klanja,
s ciljem povečevanja
kvalitete prodajanega mesa
(goveje, junčje, telečje).



   

   
  
  
    
  

STREŠNIKI



AKCIJA

     
       

OBVESTILO

sivec - 0,45
€/kom
Spoštovani,
obveščamo vas, da je
DU Sevnica na Cankarjevi ulici 10,
naturapisarna
- 0,47
€/kom

v mesecu JULIJU in AVGUSTU odprta samo ob
SREDAH in sicer od 9. do 11. ure.
Počasi pričenjamo z aktivnosti društva, kot so:
pevski zbor in letovanja.

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.

izolacije

strešna okna

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

Letovanje v Izoli je organizirano na dva termina in sicer:
- 13.11. do 20.11.2020 in
- 20.11. do 27.11.2020

Vse informacije ob uradnih urah osebno na društvu
ali na telefonski številki

07 / 81 44 151

Z lepimi pozdravi DU Sevnica
julij - avgust 2020

23

Hitreje do
specialista,
diagnoze in
zdravljenja

Specialisti
Specialisti+

031 336 777

07 81 60 880

info@okusne-dobrote.si
okusne dobrote

- POSODOBLJEN ASORTIMAN IZDELKOV
- PEKARNA Z VEČLETNO TRADICIJO
- DOPOLDANSKA PEKA
- IZDELKI PO NAROČILU
- TORTE PO NAROČILU
- MODERNE TORTE
- PRAZNIČNO PECIVO
- BOGATA IZBIRA MRZLIH MALIC
(SENDVIČI, SOLATE)
- ROČNO IZDELANI KEKSI
- SLANO SLADKI CATERING
- PRENOVLJENA ZGORNJA TERASA KAVARNE

Do specialista
v 7 dneh
Zavarovancem smo v
preteklem letu zagotovili
obravnavo pri specialistu
povprečno v 7 dneh.

S POGLEDOM NA TRG SVOBODE

- VEGANSKE IN BREZGLUTENSKE TORTE

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme
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Nareje
www.radioaktual.si

NAREJEN ZA MOJA UŠESA

