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Intervju

Roman Novšak je izjemno aktiven 
prostovoljec. Mnogi ga poznajo kot 
predstavnika Društva invalidov Sevnica, 
v katerem nenehno išče najboljše 
možnosti za invalide. Zelo aktiven je 
na področju športa. Že več kot 35 let 
prostovoljno dela v Rokometnem klubu 
Sevnica. Opravljal je različne funkcije, 
od prodajalca vstopnic, organizatorja 
tekem, skrbel je za športno opremo, 
objavljal letne biltene, sodeloval z 
Rokometno zvezo Slovenije in veliko 
drugega. S svojo energijo in neutrudnim 
delom je pomembno pripomogel k 
obstoju in razvoju rokometa v Sevnici. 
Je zgled in vzor mlajšim generacijam, 
kako lahko z veliko želje, predanosti 
in pripadnosti uspešno in zadovoljno 
deluješ v okolju, ki ga imaš rad.

Kako bi se predstavili bralcem?  

Nisem vajen, da me kdo postavlja na ogled in da 
moram nase pogledati od zunaj. Tega sem bil deležen 
ves čas osemletke, ko je skrbno osebje bolnišnice v 
Valdoltri bedelo nad mojim spopadanjem s skoliozo. 
Ko pa sem pri 15 letih le vstal iz bolniške postelje 
in pokončno zakorakal v svet, me je gnala želja po 
enakovredni vključitvi v družbo, šolo, službo, klube 
in društva. Rad sem potoval. Nisem bil odličnjak, ne 
direktor, niti golgeter rokometnega kluba. Povsod pa 
sem rad vložil napor.

Ste tajnik Društva invalidov Sevnica. Od kdaj 
opravljate to funkcijo in katere so vaše naloge?

V društvu sem aktiven že od leta 1976. Prejšnji 
predsednik Franci Žveglič me je povabil, ko sem še 
bil aktiven tudi pri rokometnem klubu. Takrat so se 
moje obveznosti prepletale med službo v Stillesu 
in obema »popoldanskima ferajnoma«. Žveglič 
me je postopoma uvajal v delo z našo skupnostjo, 
pomagal mi je odpravljati stigmo in me pripravil, da 
zmorem organizirati dogodke, prireditve in športna 
tekmovanja. Pri tem se obračam na lokalna podjetja 
in posameznike za donacije. In vsem, ki so do zdaj po 
svojih močeh pomagali, se v svojem imenu in imenu 
Društva invalidov Sevnica od srca zahvaljujem. Res 
upam, da bo te koronske situacije kmalu konec, da 
bomo lahko našim članom ponudili posebne socialne 
programe in druženje.

So bili ukvarjanje s športom in aktivnosti, povezane 
z njim, vaša želja že iz otroških dni?

Seveda sem kot večina osnovnošolcev spremljal 
športne junake tistega časa. V zgodnjih sedemdesetih 
v ospredju ni bila estrada. S prepoznavanjem 
politikov nas niso obremenjevali, saj smo tistega 
enega in edinega vsi poznali. Tako so bili glavni heroji 
posamezniki, ki so briljirali v ekipnih športih. In ko 
sem se vrnil v Sevnico, sem spoznal, da ima tudi 
sevniški rokomet svoje junake. Če na primer omenim 
žal pokojnega Stojana Šumeja. Z zmago Sevnice proti 
Piranu se je Sevnica uvrstila v drugo zvezno ligo in 
tisočglava množica ob asfaltnem igrišču pri TVD 
Partizan je bila v evforiji. To je bil čas amaterizma v 
športu in želel sem si postati del tega.
 

Kako vidite razvoj športa v občini in državi, 
predvsem glede vključevanja invalidov v različne 
panoge športa?
 
Spremljam skoraj vse športne panoge. Je pa očitno, 
da se je od mojih otroških dni v vrhunskem športu 
ogromno spremenilo. Na svetovni in lokalni ravni. Šlo 
je v smer profesionalizacije, povsod iščejo talente. 
Tudi Sevnica je v zadnjem desetletju prispevala 
nekaj zelo opaznih posameznikov, kot na primer 
letošnja nagrajenca Evo Lisec in Blaža Janca. Težko 
pa se v okolju brez močnih pokroviteljev razvije 
močna klubska scena. Ima pa seveda šport s svojim 
primarnim poslanstvom rekreacije in druženja 
v lokalnem okolju še dodaten pomen. Sploh pri 
invalidih se to toliko bolj izrazi. Ko te enkrat zdravje 
zapusti, je toliko pomembnejše, da krepiš svoje telo. 
In s športom je ob kolektivnem zanosu, spodbujanju 
drug drugega učinek največji.

 

V juniju 2019 je potekala slavnostna akademija 
Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS), ki je 
zaznamovala 50 let svojega delovanja. Pod geslom 
50 let ZDIS Praznujemo preteklost – izboljšujemo 
prihodnost so na prireditvi podelili tudi pet odličij, 
najvišjih priznanj ZDIS, med prejemniki ste bili 
tudi vi. Priznanja so prejeli člani, ki so s svojim 
delom prispevali pomemben delež k razvoju 
medsebojnega sodelovanja, pri ustvarjanju enakih 
možnosti pri uresničevanju pravic invalidov, 
ustvarjanju pogojev za njihovo kakovostno življenje 
ter pogojev za vključevanje v življenje in delo, pri 
uresničevanju standardnih pravil za izenačevanje 
možnosti invalidov ter pri ustvarjanju pogojev 
za uspešno delovanje zveze. Kaj vam je in vam še 
pomeni to priznanje?
 
Dobesedno to, kar beseda pomeni. Priznanje 
pomeni, da je bil priznan moj trud. In to je potrditev, 
da še nekdo drug verjame, da moje delo ni bilo 
zaman, da je bilo ustvarjeno nekaj dobrega in da se 
je smiselno truditi še naprej.

In ne nazadnje, vaša aktivnost in pozitivna 
naravnanost sta prepoznani tudi v občini Sevnica, 
zato tudi nagrada Športne zveze Sevnica za športno 
osebnost leta 2020. Kako gledate na nagrado v 
lokalni skupnosti. Je tudi to potrditev vašega dela in 
podpora za aktivno delo v prihodnje ali jo razumete 
kot obremenitev?

Obremenitev je le javno izpostavljanje, ker mi to ni 
bilo položeno v zibelko. Sicer pa sem vesel, da moj 
doprinos ni bil prezrt.
 

Kaj vam je pomembno v življenju in po katerem 
načelu se ravnate?

Iz prejšnjih odgovorov ste verjetno že lahko razbrali, 
kako je iz moje perspektive videti svet, vsaj Sevnica ali 
pa športna Sevnica. Za mano je že kar nekaj desetletij. 
Točno polovico sem prebrodil v eni družbeni ureditvi, 
drugo pa v sedanji. In moja izkušnja pravi, da sistem 
sam po sebi ne ujčka. Povsod so ovire, za invalide še 
toliko več. A če se ne spopadeš z njimi, nikoli ne boš 
izvedel, kaj je na drugi strani.

Spoštovani, hvala za vaše odgovore. 

Želim vam, da bi še naprej pogumno stopali po 
poti, ki ni najlažja, je pa vaša in ste nanjo res lahko 
ponosni. 

Pogovarjala se je Alenka Kozorog.

Roman Novšak, športna osebnost leta 2020 v občini Sevnica
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok Felicijan - 
tehnični urednik - Annemarie Culetto, Eva Urh, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, 
Tanja Urek, Petra Biderman, 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: Vinko Šeško
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 2021, 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.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
Starši nas vse življenje učijo, spremljajo, 
spodbujajo in nas usmerjajo. Hkrati nam dajejo 
vzgled, vplivajo na naše ravnanje in navade ter 
nas učijo o življenju, običajih, družinskih in širših. 
Dobro pa je te navade in izročila prenašati iz 
roda v rod. Tako lažje razumemo preteklost in 
lažje oblikujemo prihodnost. 
Žal pa so se v letih in desetletjih nekatere navade 
in izročila pozabili in jih je ohranjenih zelo 
malo. Ohranjanje dediščine pa je pomembno, 
ker bogati sodobno življenje, čeprav se na 
prvi pogled to zdi neverjetno. Ohranjanje 
posameznih elementov dediščine nas dela 
drugačne od drugih, posebne in zanimive. 

Tudi 1. april je dan, za katerega nekateri pravijo, 
da gre za ostanek običajev, ki so jih ljudje 
praznovali ob pomladanskem enakonočju. Na ta 
dan nam je dovoljeno nekoga spraviti v zadrego. 
A previdno, potegavščine si lahko privoščite le do 
poldneva, po 12. uri naj bi ta prinašala nesrečo. 
Zagotovo pa se vsi strinjamo, da nas je kakšna 
šala do zdaj že nasmejala in nam polepšala 
dan. Uporabimo pa le povsem nedolžne, in ne 
takšnih, ki bi koga prizadele. 

Gre le za to, da nekoga nasmejimo in mu 
polepšamo dan. 

Mojca Pernovšek

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

SEVNICA

ZASADITEV

SEVNIŠKE VOŠČENKE

četrtek, 

22. april 2021,

TRŽIŠČE 

Učenci OŠ Blanca bodo pripravili kulturni program.

TOPLO VABLJE
NI!

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE
VAS  VABIMO NA

SEVNICA

ZASADITEV

SEVNIŠKE VOŠČENKE

v petek, 19. aprila 2019,

ob 10. uri

pri OŠ Blanci
Učenci OŠ Blanca bodo pripravili kulturni program.

Organizatorji: TZOS, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica 

TOPLO VABLJE
NI!

Organizatorji: TZOS, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, OŠ Tržišče
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Občinske strani

Občina Sevnica je v preteklosti uredila otroška igrala 
na več lokacijah. V teh dneh, ko se prebuja narava 
in z njo aktivnosti na prostem, Komunala Sevnica 
opravlja ureditvena dela na igralih na več lokacijah 
v Sevnici. Pesek ob igralih bo zamenjala guma, tudi 
zaradi pojavov neprimernih nevšečnosti: psi ne 
morejo vedeti, da pesek ob igralih ni pasje stranišče, 
je pa pričakovano, da to vedo njihovi lastniki. 

Uporaba igral kot javne površine v splošni rabi je na 
lastno odgovornost. Prav pa je, da se o morebitnih 
pomanjkljivostih, ki se ob vsakodnevni uporabi igral 
lahko pojavijo, odgovorno obvesti lokalno skupnost.

Ureditve igral

Občinski svet se je konec februarja sestal na 21. 
redni seji, ki je skladno z upoštevanjem vseh 
epidemioloških ukrepov potekala v sevniški kulturni 
dvorani oziroma na spletni povezavi.

Člani sveta so se seznanili z Letnim poročilom o 
delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega 
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2020. 
Inšpektorat je kljub posebnostim leta, povezanimi 
z epidemijo zaradi covida-19, in s tem prilagojenim 
načinom dela opravil večino postavljenih ciljev. 
Odstopanj v številu izrečenih ukrepov ni bilo zaznati, 
se pa prekrški navezujejo predvsem na nepravilno 
ločevanje in odlaganje odpadkov ter v povezavi 
z opravljanjem nadzora nad hitrostjo v prometu. 
Sprejeta je bila tudi Ocena izvajanja občinskega 
programa varnosti za leto 2020. Tudi v prihodnje 
bodo nadaljevali aktivnosti skladno z ugotovitvami 
na terenu in izpostavljeno problematiko.

Občinski svet je potrdil elaborate o oblikovanju 
cen izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica 
za preskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne 
in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne 
odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejel 
potrjene in zaračunane cene, ki ostajajo na skoraj 
enaki ravni. Občinski svet je potrdil elaborat o 
oblikovanju cene 24-urne dežurne službe. Potrjene 
so tudi poenotene cene grobnin za grobne prostore 
in najemnine za uporabo mrliških vežic za leto 2021 
za vsa pokopališča v občini Sevnica, oblikovane na 
podlagi občinskega odloka.

Od letos je za Javno podjetje Komunala Sevnica 
pomembna novost pripojitev Javnega podjetja 
Plinovod Sevnica, za kar so bili na seji usklajeni in 
sprejeti vsi potrebni sklepi, s čimer se omogoči vpis v 
sodni register in pravnomočnost pripojitve.

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 
občine Sevnica, ki v glavnini pomeni uskladitve s 
spremembami zakonodaje. Do naslednje obravnave 
predloga občinska uprava pripravi še nekaj korekcij, 
ki jih je predlagal občinski svet.

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v občini Sevnica, kar je posledica 
uskladitve stanja kategorizacije občinskih cest z 
dejanskim stanjem. Po predlogu odloka dolžina 
lokalnih cest znaša 248 kilometrov, dolžina javnih 
poti pa 283 kilometrov.

Potrdili so predinvesticijske zasnove in investicijske 
programe za tri velike projekte, ki so v obdobju do 
leta 2023 načrtovani za izvedbo in sofinancirani 
iz Evropskih skladov. Gre za projekt hidravličnih 
izboljšav vodovodnih sistemov, projekt odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda ter projekt komunalnega 
opremljanja v sevniški poslovni coni.

Občinski svet se je seznanil z izvajanjem del na 
projektu Stadion Sevnica. Po temeljiti razpravi so 
bili sprejeti dogovori, da se skupaj s stroko nadaljuje 
priprava dokumentacije za dokončno stabilizacijo 
pobočja, kar je pogoj za načrtovano gradnjo 
400-metrske atletske steze z nogometnim igriščem. 

Poročilo 21. redne seje 
občinskega sveta 

V nadaljevanju se preveri izvedljivost umestitve 
preostalih pomožnih objektov na pobočju.

Občinski svet je sprejel Strategijo razvoja športa v 
občini Sevnica do leta 2029. Vizija razvoja športa je 
usmerjena na šport kot kakovostno prvino zdravega 
načina življenja za vse občane, z raznovrstno 
športno ponudbo za vse starostne skupine in v vseh 
življenjskih obdobjih ter v zagotavljanje pogojev za 
doseganje rezultatov v kategoriji vrhunskega športa.

Sprejet je Letni program športa za leto 2021. Občina 
s tem soustvarja pogoje za razvoj in izvajanje športa 
kot celote, za delovanje društev in izvajanje njihovih 
programov ter vlaga v investicije in vzdrževanje 
javnih športnih površin in objektov. Občina Sevnica v 
letu 2021 za dejavnosti na področju športa namenja 
sredstva v vrednosti 560.000 evrov.

Občinski svet je sprejel tudi Letni program kulture 
za leto 2021. Program določa javni interes občine 
na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih 
dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske in 
kulturne dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem 
organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev 
za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. Občina 
Sevnica v letu 2021 za dejavnosti na področju kulture 
namenja sredstva v vrednosti 880.000 evrov. Oba 
programa sta podlaga javnih razpisov. S področja 
kulture je občinski svet na seji sprejel tudi Pravilnik o 
sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v občini 
Sevnica.

Občinski svet je predsednik Nadzornega odbora 
Občine Sevnica Alojz Guček seznanil s poročilom 
o delu nadzornega odbora za leto 2020 ter s 
programom dela in finančnim načrtom za letos.

Sprejeli so Odredbo o ureditvi parkiranja na javnem 
parkirišču pri železniški postaji v Sevnici, kjer je 
parkiranje še naprej brezplačno, omejeno pa na 12 
ur. Sprejeli so tudi Odredbo o ureditvi parkiranja 
proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi 
ulici v Sevnici. Gre za časovno omejitev parkiranja z 
namenom povečanja frekvence uporabe parkirnih 
mest in rešitve problematike prezasedenosti 
parkirišč, pri čemer je prva ura parkiranja brezplačna, 
za vsako nadaljnjo uro pa je v času od 6. do 16. ure 
treba plačati 0,5 evra. Izjema so nedelje in prazniki.

Občinski svet je za predstavnico lokalne skupnosti v 
Svet javnega socialnovarstvenega zavoda Trubarjev 
dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu imenoval 
Doris Možic Žičkar, za predstavnika lokalne skupnosti 
v svet javnega socialnovarstvenega zavoda Dom 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca pa Franca 
Pipana.

 
Dne 1. marca smo praznovali dan Civilne zaščite. Ob 
tej priložnosti so na državni in regijski slovesnosti 
vsako leto izročena priznanja Civilne zaščite za 
požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči. Zaradi ukrepov epidemije v 
tem letu to žal ni mogoče. Smo pa v občini Sevnica 
skladno z upoštevanjem epidemioloških omejitev 
pripravili priložnostni dogodek vročitve priznanj. 

Priznanja predstavnikom 
Civilne zaščite

Na dan Civilne zaščite, 1. marca, je Gasilska zveza 
Sevnica v uporabo simbolno prevzela ključe novega 
gasilskega vozila. Novo vozilo, škoda kodiaq 4 x 4 
2.0 ambiente, je primerno za odziv na intervencije 
na vseh terenih in v vseh vremenskih razmerah, 
opremljeno pa je z opremo po tipizaciji gasilskih vozil 
Gasilske zveze Sevnica (GVZ-1). 
Uporabljeno bo za prevoz na intervencije in druge 
prevoze v sklopu delovanja sevniške gasilske zveze. 

Sredstva za nakup vozila v skupni vrednosti 36.000 
evrov so skupaj zagotovili Občina Sevnica, Gasilska 
zveza Sevnica, Zavarovalnica Triglav in GEN-I.

Poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič 
in predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez

Novo vozilo 
ob dnevu Civilne zaščite

Občina Sevnica in občinski štab Civilne zaščite sta bila 
predlagatelja štirih bronastih znakov, ki se podeljujejo 
posameznikom, skupinam in organizacijam za 
požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, katerih prejemniki iz sevniške 
občine so: Simon Šmit, Drago Žnidaršič, Jože Lazar 
in Karel Tomažin. Vsa odlikovanja potrjujejo zasluge 
za kakovostno, strokovno in srčno delo pripadnikov 
Civilne zaščite s področja gasilske dejavnosti.

Zahvalo za požrtvovalno delo je vsem prejemnikom 
priznanj izrekel župan Srečko Ocvirk skupaj s 
poveljnikom štaba Civilne zaščite občine Sevnica 
Mitjo Udovčem, namestnikom poveljnika štaba 
Borutom Simončičem, regijskim poveljnikom in 
poveljnikom Gasilske zveze Sevnica Gašperjem 
Janežičem in predsednikom Gasilske zveze Sevnica 
Vinkom Knezom.
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V polnem teku je izvedba prve faze ureditve struge 
Sevnične proti urbanemu središču mesta Sevnica. 
Gre za velik poseg, njegov ključni cilj je protipoplavno 
varovanje Šmarja. Hudourniška narava potoka 
Sevnična je z razlivanjem v preteklosti povzročala 
težave tamkajšnjim prebivalcem.

Projekt ureditve struge je zasnovan večfazno, pri 
čemer prva faza projekta zajema ureditve struge 
Sevnične v skupni dolžini 1238 metrov na območju 
Šmarja. Gradbena dela bodo zaključena predvidoma 
oktobra letos. Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, 
investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode. 
Občina Sevnica je financirala pripravo projektne 
dokumentacije, vključena je v usklajevanje projekta 
na terenu in koordinacijo. Nadzor opravlja DRI. 

Za končno zavarovanje Šmarja je na podlagi že 
podpisanega sporazuma treba izvesti postopke za 
pridobitev projektne dokumentacije za ureditve 
še za drugo fazo, od zaključka naselja Sevnica do 
obrtne cone Ines. Občina Sevnica je v letošnjem 
proračunu zagotovila sredstva za pripravo projektne 
dokumentacije tudi za izvedbo druge faze.

Urejanje struge Sevnične
Občina Sevnica na podlagi izdelane projektne 
dokumentacije in usklajeno s projektom 
protipoplavne ureditve Sevnične načrtuje izvesti tudi 
manjkajoči del pločnika na Planinski cesti, za kar je 
treba zagotoviti sredstva. Interes je celovita ureditev 
vodotoka z vidika protipoplavne zaščite, vključno z 
ureditvami premostitvenih objektov v sklopu potreb 
in možnosti.

 
Predšolsko varstvo je v sevniški občini organizirano 
na osmih lokacijah, v programe je vključenih 754 
otrok v 43 oddelkih. 

Pri zaključku je projekt dozidave največjega vrtca 
Ciciban Sevnica, s čimer bodo urejene tri nove 
igralnice, vključno s sanitarijami, prostori za 
zaposlene in teraso. Novi prostori bodo zaživeli na 
začetku aprila.

Dogradnja vrtca 
pri zaključku

 
Športnik leta je osrednji tradicionalni dogodek v 
počastitev športnih dosežkov občank in občanov 
sevniške občine, ki vsako leto poteka v organizaciji 
Športne zveze Sevnica v sodelovanju z Občino 
Sevnica in KŠTM Sevnica. Letošnja slovesnost je bila 
prilagojena aktualnim epidemiološkim razmeram 
in predvajana kot spletni dogodek. Objavljen je na 
spletni strani in Facebooku ter na Youtubu Občine 
Sevnica.

Predstavljeni so bili prejemnice in prejemniki priznanj 
v različnih kategorijah. Perspektivni športniki leta 
2020 so tenisačica Una Grubešič, kolesarja Katarina 
Jančič in Grega Podlesnik ter atlet Tomaž Sešlar. 
Športna ekipa leta je Rokometni klub Sevnica, 
športna ekipa v mlajših kategorijah pa Strelsko 
društvo Marok Sevnica. 
Športnica leta je košarkarica Eva Lisec, športnik leta 
pa rokometaš Blaž Janc. Ambasador športa je postal 
Gregor Ficko, športna osebnost Roman Novšak, 
športni projekt leta 2020 pa razvojno gibanje Gospod 
Ficko. Posebno pohvalo prejmejo člani Strelskega 
društva Marok Sevnica in Romana Ivačič.

V sklopu spletnega dogodka so se zvrstili nagovori 
predsednice Športne zveze Sevnica Sare Martinšek, 
sevniškega župana Srečka Ocvirka in direktorice 
KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek. Spodbudne športne 
pozdrave v Sevnico pa so namenili triatlonec Jaroslav 
Kovačič, nogometaš Robert Berić in telovadec Sašo 
Bertoncelj.

Športnik leta 2020

 
Objavljeni so javni razpisi s področij gospodarstva, 
turizma, športa, kulture, mladine ter socialnega in 
zdravstvenega varstva. Objavljena sta tudi javna 
poziva za sofinanciranje dejavnosti in programov 
veteranskih organizacij ter za izbor izvajalcev s 
področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in 
sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega 
pomena.

Za javne razpise, skupaj z za letos že zaključenim 
razpisom s področja kmetijstva, Občina Sevnica 
v letu 2021 namenja sredstva v skupni vrednosti 
406.000 evrov.

Društva prijavljajo programe in projekte za tekoče 
razpisno obdobje. Zaradi aktualnih razmer in ukrepov 
za preprečevanje širjenja okužb s covidom-19 
je družabno dogajanje prilagojeno in omejeno, 
časovnice veljavnosti ukrepov pa ni mogoče 
opredeliti. Zato se poziva k prijavi programov in 
projektov, za katere društva menijo, da jih bo v 
razpisnem obdobju mogoče izvesti.

Vse informacije o javnih razpisih so dostopne na 
spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.
si, povzetke pa prilagamo v grafiki. 

Javni razpisi 2021

www.obcina-sevnica.si
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Marec je mesec pomladnega prebujenja in mesec, 
ki ga zaznamujeta tudi dva, ženskam posvečena 
praznika – dan žena in materinski dan. Med obema 
dnevoma smo v sodelovanju Občine Sevnica, KŠTM 
Sevnica in KS Sevnica pripravili številne dogodke 
in pozornosti, posvečene ženskam. Med 8. in 25. 
marcem smo dame pocrkljali s cenejšo vstopnico 
za obisk gradu in presenečenjem, ki so ga prejele ob 
ogledu sevniškega gradu. 

V sodelovanju s Kopitarno in Lisco smo ob tej 
priložnosti v dvorani Alberta Felicijana pripravili 
modni kotiček, v katerem so si obiskovalci gradu 
ogledali prihajajoče modne smernice in prejeli 
kupon za popust ob nakupu v prodajalnah teh dveh 
sevniških modnih prodajaln. Po nekajmesečnem 
premoru smo ponovno povabili na Večerni obisk 
k grofici Mathilde, zadnji lastnici sevniškega gradu. 
Ženske so bile v tem času bolj zastopane tudi na 
kmečki tržnici. Prvo in tretjo soboto v mesecu so v 
sklopu projekta Riba je in ponudbo popestrile članice 
društev kmetic in kmečkih žena. Ob tej priložnosti so 
na eni od stojnic projekt Ženske za ženske predstavili 
člani sevniškega Rotaract kluba. 

Ker naš vsakdan večinoma še vedno narekuje 
epidemija in so druženja omejena, smo pripravili 
še tri spletne dogodke. V prvem smo se spomnili 
modno-kulinaričnih večerov, ki so od leta 2017 na 
pobudo Kopitarne Sevnica potekali 10. marca na 
sevniškem gradu. Dne 18. marca se je na Facebooku 
KŠTM Sevnica odvil pomladno obarvan modni klepet 
z Lorello Flego, vodila pa ga je Tanja Urek. Ženski 
mesec smo zaokrožili s spletno degustacijo 25. 
marca, na kateri smo odkrivali čudoviti svet prve med 
posavskimi vini – modre frankinje, po njem pa sta 
nas popeljala Robert Gorjak, predsednik ocenjevalne 
komisije modrih frankinj v Sevnici, in Grega Repovž, 
sommelier za leto 2021 po Gault & Millau. Upamo, 
da smo s temi dogodki vsem – ženskam in moških – 
vsaj nekoliko popestrili prve pomladne dni. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Lorella Flego

Marec v znamenju žensk

Vsi v naravo, vendar … spoštujmo 
naravo in upoštevajmo pravila 
 
Naravna in kulturna dediščina sta lokalnim 
prebivalcem in obiskovalcem iz drugih krajev ter 
turistom priložnost in ideja za vsakdanjo rekreacijo 
ali izlet. Zdravstvo, šolstvo, pa tudi lokalna skupnost 
… vsi promovirajo zdrav način življenja in spodbujajo 
ljudi k ukvarjanju s športom in rekreacijo, tudi, ali še 
posebno v naravnem okolju. 
Vsi v naravo.
Območje občine Sevnica je prepredeno s številnimi 
planinskimi in rekreacijskimi potmi ter postaja 
čedalje bolj priljubljeno za pohodniška, kolesarska, 
konjeniška in druga doživetja v naravi. Zadnja leta 
se je očitno povečalo število športnih, predvsem pa 
rekreativnih športnikov in vsakdanjih pohodnikov, 
lokalnih in tudi obiskovalcev od drugod, kar je odlično 
z vidika zdravja ljudi in turizma. 

Vendar … 
Pomembno je, da se turizem razvija v sožitju in 
v pretanjenem odnosu do kulturne in naravne 
dediščine, pa tudi do infrastrukture, okolja, živali 
in lokalnih prebivalcev. Zmeren in odgovoren obisk 
sta lahko koristna in pripomoreta k ohranjanju 
dediščine, ne nazadnje tudi s prihodki, ozaveščanjem 
in drugimi pozitivnimi učinki za ohranjanje dediščine. 
Treba pa je biti pozoren na škodljive vplive obiska 
narave in obremenjujočega vpliva turizma, ki jih ta 
lahko povzroča. Medtem ko si nekatera območja 
prizadevajo obiskovalce privabljati, so nekatera že 
močno obiskana in se morda že kažejo tudi slabe 
strani, kot so povečano število odpadkov, odlaganje 
smeti v naravi, uničevanje naravnega okolja s hojo ali 
vožnjo zunaj urejenih ali temu namenjenih območij, 
hrup, parkiranje vozil na neprimernih mestih in 
drugo.

Spoštujmo naravo in upoštevajmo pravila ravnanja v 
njej. Spoštujmo tudi pravila obiska kulturne dediščine 
in znamenitosti. Zlasti pa:

 – ne odlagajmo smeti v naravnem okolju, temveč jih 
odnesimo s sabo, od koder smo jih prinesli (prazne 
plastenke in izpraznjena embalaža je kvečjemu lažja 
kot prej polna);
– ne hodimo, ne vozimo in ne parkirajmo zunaj 
dovoljenih ali urejenih območij;
– ne trgajmo naravnega cvetja (zlasti zdaj, ko bo na 
Lovrencu skoraj zacvetel encijan in drugod druge 
cvetice);
– spoštujmo lokalno prebivalstvo in njihovo lastnino,
– ne povzročajmo hrupa in ne vznemirjajmo živali,
– upoštevajmo usmeritvene, opozorilne in druge 
table ter navodila.

Vsak posameznik in vsi skupaj lahko naravno in 
kulturno dediščino ohranimo. Če želimo storiti še 
kaj več, se lahko udeležimo čistilne akcije, lahko 
pa čistilno akcijo naredimo tudi kar sami tako, da v 
naravi najdene smeti poberemo in jih odnesemo na 
primerna odlagališče ali zabojnike za smeti.

Sevnica, zelena destinacija

Želimo vam veliko lepih trenutkov v naravi ali ob 
obisku točk kulturne dediščine.
 

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

divja steza - Cirje

razpored obiskov 
APRIL 2021 

 040 765 004
 info@posavska-potujoca.si
www.posavska-potujoca.si

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

Vabimo vas, da obiščete bibliobus Posavske potujoče 
knjižnice, kjer najdete obilico knjig in drugega knjižničnega 
gradiva, ki si ga lahko izposodite za mesec dni, z možnostjo 
podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom 
Posavske potujoče knjižnice. Članstvo je brezplačno. 
Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po 
objavljenem razporedu.

DAN POSTAJALIŠČE ČAS

29. 
marec
PONEDELJEK

TRŽIŠČE 12.15 –12.45

KRMELJ 12.55–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

1. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 14.10−14.30

8. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) * 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) ** 13.45–14.30

14. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

15. 
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.45

KRMELJ (OŠ) 8.55–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50

Posavska potujoča 
knjižnica aprila 2021 v 
sevniški občini
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Po besedah neznanega avtorja so prostovoljci 
ljubezen v gibanju in to leto smo začeli z veliko 
ljubezni. Na Družinskem inštitutu Zaupanje Sevnica, 
na katerem izvajamo projekt Večgeneracijski center 
Posavje Sevnica, smo se še močneje povezali z Javnim 
zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Sevnica – KŠTM in začeli tkati bogato in 
raznovrstno vsebino za prostovoljce, kar naj bi jih 
opolnomočilo na poti osebnostnega in poklicnega 
razvoja. 
Do zdaj smo obravnavali naslednje teme: 
kako nastanejo konflikti in kako jih rešujemo, 
komunikacijske veščine, asertivnost, čustvena 
inteligentnost, premagovanje stereotipnih vlog 
v sodelovanju z Zavodom Emma, zadovoljstvo v 
življenju in iskanje ravnotežja, delovanje najstniških 
možganov ob obravnavi knjige Daniela J. Siegela 
Vihar v glavi, prav tako smo prostovoljcem predstavili 
možnosti prostovoljskega dela v lokalnem in širšem 
okolju ter jim predstavili delovanje platforme Discord. 
Marca smo se seznanili še z gledališčem dialoga kot 
metodo dela z mladimi in se aktivno pripravljali na 
prostovoljsko akcijo ob dnevu za spremembe – 
Vrtnarjenje z balkona.
Srečujemo se vsak teden, zdaj na Zoomu, drugače 
pa v Mladinskem centru Sevnica. Vsakih 14 dni 
ponujamo poglobljeno tematsko druženje, druga 
srečanja pa so namenjena sproščenemu druženju, 
pogovoru, povezovanju, podpori, usmerjanju in 
reševanju trenutnih problematik, če se pojavijo. 
Vabilo k sodelovanju in vključevanju sklepamo z 
mislijo Elizabeth Andrew: »Prostovoljci nimajo nujno 
časa, imajo pa srce.« 
Vira: 
https://sl.midmichiganboxerrescue.org/volunteer-
quotes-2130
https://sl.desertanglican.org/Great-Quotes-on-
Volunteerism-5190

Izvajanje programa Večgeneracijski center Posavje 
Sevnica poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica, 
omogočajo pa ga Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni 
sklad ter Občina Sevnica. Več informacij o programu 
je dostopnih na spletni strani večgeneracijskega 
centra www.vgc-posavje.si. Za dodatne informacije 
smo vam na voljo na elektronskem naslovu vgc.
posavje.sevnica@gmail.com in telefonski številki 068 
642 507.

Družinski inštitut Zaupanje, 
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka

Akademija 
prostovoljskega dela v 
službi opolnomočenja 
prostovoljcev 

V cepilnem centru Zdravstvenega 
doma Sevnica izvajajo cepljenje 
proti covidu-19 skladno z 
Nacionalno strategijo cepljenja 
proti covidu-19. 
Cepljenje izvajajo s cepivi Pfizer/
Biontech in Astra Zeneca.

Vse zainteresirane vljudno vabijo k prijavi:
• na telefonski številki (07) 81 61 500, od ponedeljka 
do petka, od 7. do 15. ure, po e-pošti tajnistvo@zd-
sevnica.si oziroma 
• pri svojem izbranem osebnem zdravniku po 
telefonu ali na e-pošto ambulante osebnega 
zdravnika.  
Še posebej pozivajo k prijavi zaposlene v sektorjih 
energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno 
vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-
komunikacijskih omrežij in sistemov ter druge 
zaposlene, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno 
delovanje države, udeležence olimpijskih iger, 
zaposlene in prostovoljce v organizacijah in 
združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim 
bolnikom, odvisnim od drog in drugim ranljivim 
skupinam.

Več informacij s kontakti ambulant splošne/družinske 
medicine: 
https://www.zd-sevnica.si/obvestila/koronavirus/
cepljenje-covid-19.

Množično presejalno testiranje poteka po razporedu:
https://www.zd-sevnica.si/obvestila/koronavirus/
mnozicno-testiranje-sars-cov-2-1.
Vse informacije o cepljenju: www.cepimose.si

Vir: Zdravstveni dom Sevnica

Obvestilo Zdravstvenega 
doma Sevnica glede 
cepljenja proti covidu-19

 
Na zadnjo februarsko nedeljo je bila na Studencu 
rezatev potomk najstarejše vinske trte na svetu, 
modre kavčine iz Lenta. Skupaj s predsednikom 
krajevne skupnosti Janušem Jancem, predsednikom 
Vinogradniškega društva Studenec Branetom 
Arhom, skrbnikom trte Mitjo Mlakarjem in drugimi 
sta Tjaša Metelko Jazbec, 14. cvičkova princesa, in 
Natalija Hočevar, miss panonike harmonike, opravili 
rezatev trte, ki je bila zasajena leta 2013. 

Že kar nekaj let je preteklo od zasaditve in ob 
zavedanju tega je bilo izrečenih veliko lepih mislih 
in skupnih pogledov za nadaljnje razvijanje zgodbe 
o potomkah na Studencu. Tudi to leto je Mitja 
Mlakar zelo lepo skrbel za trti in poskrbel, da se več 
kot odlično počutita na svojem mestu. Rezatev je 
potekala v čudovitem vzdušju, ki se je nadaljevalo 
v lepo obnovljeni kleti Vinogradniškega društva 
Studenec, seveda s spoštovanjem protikoronskih 
ukrepov. Zahvala gre vsem, ki stojijo dogodku ob 
strani in so vedno pripravljeni pomagati. 

Natalija Hočevar

Rezatev potomk iz Lenta 
na Studencu

V začetku tega posebnega časa je bila tudi klekljarska 
skupina Bucike malo nejeverna, da obstaja možnost, 
da bi takšne razmere trajale tako dolgo in na tako 
omejujoč način kot je bilo napovedano. Po prvih 
globokih vdihih kako in kaj naprej so se dogovorile, 
da počakajo s srečanji v živo, a njihovo delo se ni 
zaustavilo, ampak se je samo prestavilo na daljavo. 

Žal so vsakoletno razstavo na gradu Sevnica, ki 
poteka v okviru občinskega praznika prestavile, 
njihovo razočaranje in žalost pa je ublažilo povabilo 
Knjižnice Sevnica, da v njihovih prostorih postavijo 
razstavo. S posnetim gradivom, ki so ga z veseljem in 
ponosom delile preko socialnih omrežij, elektronske 
pošte in drugih virov obveščanja javnosti, so njihovi 
izdelki dosegli ljudi širom sveta. Sodelovale so tudi v 
projektu Brajica v čipki, kjer je bilo izdelanih 25 črk 
v pisavi Brajica za slepe in slabovidne, pomagale 
so izdelovati »rokavčke pomagavčke« za osebe z 
demenco, osvajale šivanje zračne čipke in izdelovanje 
nakita iz polimerne gline, trenutno pa so v fazi 
dokončevanja izdelkov za klekljarsko tekmovanje v 
Žireh.

Kot pravi misel: »Vrela voda lahko krompir omehča ali 
jajce otrdi«, smo tudi me mnenja, da ni pomembno 
iz kakšnega testa smo, ampak kako gledamo na to 
težavno obdobje.

Vaša klekljarska skupina Bucike

Družinski inštitut Zaupanje, Margareta Lešnik, 
strokovna sodelavka Program VGC Posavje Sevnica 

poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica, 
omogočajo pa ga MDDSZEM, ESS in Občina Sevnica. 

Klekljarska skupina 
Bucike v koronačasu
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Urejena in čista narava je pomembna sestavina 
kakovosti življenja, temeljna prednost in pogoj 
sodobnega turizma. Čisto, zdravo in urejeno okolje, 
čiste vode in zrak so bogastvo, ki nam ga je poklonila 
narava, sami pa moramo skrbeti za urejenost in 
varovanje.

Projektu spomladanskega urejanja okolja se, kot že 
vrsto let, tudi letos priključujemo v Turistični zvezi 
občine Sevnica v sodelovanju s Komunalo Sevnica, 
Občino Sevnica in KŠTM Sevnica. Pozivamo člane 
krajevnih skupnosti in turističnih društev, da se akciji 
pridružijo organizirano in k sodelovanju spodbudijo 
čim več posameznikov. Opažamo namreč, da je 
v zadnjem letu v naravi ponovno več smeti in 
odpadkov, ki tja ne spadajo. 

Spomladanska čistilna akcija bo v naši občini 
potekala dva konca tedna, in sicer od 9. do 11. 
aprila in od 16. do 18. aprila.

Spomladanske 
čistilne akcije

 
Novembra lani smo v sklopu občinskega praznika 
prek videosporočila razglasili prejemnika posebnega 
občinskega priznanja Moja dežela, lepa in gostoljubna. 

To priznanje podeljujemo posameznikom, društvom 
in organizacijam, ki s svojim delom pripomorejo 
k urejeni podobi naših krajev, kažejo skrb za okolje 
in prostor ter s tem pomembno vplivajo na blagor 
občanov in tudi turistov. Lani nam je epidemija 
življenje dodobra obrnila na glavo, temeljito pa se je 
spremenil vsakdan večine posameznikov. V njem je 
bilo več časa za rekreacijo in kaj hitro so se kot izredno 
dobrodošle pokazale številne urejene, uhojene in 
označene planinske in pohodniške poti. Kdaj prej 
morda celo prezrte so navduševale številne občane 
in pozneje tudi obiskovalce od drugod, da s(m)o 
se varno podali na raziskovanje okoliških hribov. Ta 
urejenost pa nikakor ni samoumevna, saj za njo že 
vrsto let stojijo predani člani Planinskega društva 
Lisca Sevnica, ki temu namenjajo svoj prosti čas, 
delo, energijo in dobro voljo. Zato smo jim v imenu 
članov UO Turistične zveze občine Sevnica marca 
končno tudi predali posebno občinsko priznanje 
Moja dežela, lepa in gostoljubna. Čestitke in v imenu 
vseh ljubiteljev hribov in gora – hvala.

Annemarie Culetto, TZOS

Foto: Vinko Šeško

Članom 
Planinskega društva Lisca 
Sevnica izročili priznanje

Dne 23. marca je v Galeriji 
Ana v okrnjeni zasedbi 
in skladno s trenutno 
veljavnimi ukrepi potekal 
redni letni občni zbor 
Turistične zveze občine 
Sevnica. Pregledali 
smo aktivnosti zveze v 
preteklem letu, ki je bilo 
kljub epidemiji uspešno. 
Obeleženi so bili vsi večji 
tradicionalni dogodki, 
ob koncu leta pa je kot 
zaključek celoletnega 
projekta izšla tudi knjižica 
zbranih receptov Mislimo 
globalno, kuhajmo 
lokalno. Predsednica 
TZOS Annemarie Culetto 
je predstavila načrt 

aktivnosti za leto 2021, ki bodo skladno z aktualnimi 
ukrepi potekale ali na spletu ali v živo. Srečanja se je 
udeležila tudi Vlasta Kuzmički z Občine Sevnica, ki je 
članom predstavila aktualni razpis za sofinanciranje 
turističnih prireditev v tekočem letu. Vsi se strinjamo, 
da bosta za uresničevanje teh potrebna predvsem 
veliko dobre volje in še več navdušenja, kot ga je bilo 
v društveni dejavnosti zaznati v preteklih letih, saj je 
njihovo delovanje zadnje leto na še večji preizkušnji.

Vir: TZOS

Redni letni občni zbor 
Turistične zveze 
očine Sevnica

Po predhodnem dogovoru z vodjo ravnanja za 
odpadke na Komunali Sevnica Mojco Jazbinšek na 
številki 031 653 298 bo na dogovorjeno lokacijo 
dostavljen kontejner za odpadke, pobrane na čistilni 
akciji. 
Vanj ne bomo odlagali gospodinjskih aparatov. 
Iz Komunale Sevnica sporočajo, da lahko, če 
potrebujete, enkrat na leto brezplačno najamete 
kontejner za odpad v vsakem gospodinjstvu. 

Kot vsa leta do zdaj bodo na voljo vreče za smeti, ki jih 
boste predstavniki krajevnih skupnosti in turističnih 
društev prevzeli po predhodnem dogovoru z Alenko 
Kozorog na telefonski številki 051 680 288.
V želji in prizadevanju, da bi naši kraji sijali v najlepši 
luči, ne le za turiste, temveč tudi in predvsem 
za vse nas, ki tu živimo, vas lepo vabimo, da se 
spomladanskih čistilnih akcij udeležite, predvsem pa, 
da zavestno in pravilno ravnate z odpadki vse leto.

Vir: Turistična zveza občine Sevnica
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Marec je bil v znamenju spletnih kulinaričnih delavnic, 
v katerih so se družile posavske ribe in zelišča. 

V sklopu projekta Ribe na naravovarstvene območju, 
katerega vodilni partner je Občina Sevnica, smo 
v Turistični zvezi občine Sevnica pripravili šest 
kulinaričnih delavnic. Ribe in zelišča so za ta namen 
v kuhinjah kombinirali Matjaž Hribar iz Akvala, Milan 
Culetto, član Loških zeliščarjev, in Cveta Jazbec, 
biodinamičarka. Pripravili so file postrvi na rižoti 
rdeče pese, postrvine mošnjičke na špinačni kremi, 
ocvrtega krapa in krapa z rožmarinom, postrv v 
drožasti tortilji, recept za ribjo juha pa bomo kot 
zadnjega videli 7. aprila ob 18. uri. Vabljeni k ogledu 
videoreceptov na Youtubu Turistične zveze občine 
Sevnica. Naj vam pomagajo do odločitve, da se tudi 
sami lotite pripravljanja posavskih rib z zelišči,ki jih 
najdete nedaleč od doma. Pa dober tek.

Annemarie Culetto, TZOS

Posavske ribe in zelišča

V sklopu izobraževanj za dvig kompetenc v turizmu 
in gostinstvu, ki potekajo v sklopu projekta E-gradovi 
Posavja, so na CPT Krško pristopili k organizaciji 
tečaja za sommelierja 1. stopnje. Tečaj, na katerega 
so se lahko prijavili gostinski in turistični ponudniki iz 
Posavja, poteka na spletu. 

Izvajalci, člani društva Sommelier Slovenije iz Nove 
Gorice, in udeleženci pa si želijo, da bi epidemiološke 
razmere kmalu dopuščale izvedbo v živo. Veseli nas, 
da se je za izobraževanje, ki bo nedvomno pripomoglo 
k izboljšanju kakovosti storitev in dodani vrednosti 
gostinske in turistične ponudbe Posavja, odločilo tudi 
11 posameznikov, ki delujejo na področju turizma in 
gostinstva v občini Sevnica. Takšna pridobitev je v 
letu, ko ima Slovenija naziv evropska gastronomska 
regija, vsekakor dobrodošla. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Sevnica kmalu bogatejša 
za 11 sommelierjev 
1. stopnje

Zadnje leto, ki ga kroji epidemija, smo na KŠTM 
Sevnica izkoristili za oblikovanje novih zgodb in 
programov. Eden izmed teh je Večerni obisk pri grofici 
Mathilde, ki je premiero doživel že lani oktobra. 
Izvajanje je nato ustavilo ponovno zaostrovanje 
ukrepov, marca pa smo lahko ponovno povabili na 
čisto posebno grajsko doživetje. 

V sodelovanju s Carmen Klepej in Sabino Zakšek je 
nastalo interpretativno vodenje, ki se odvije na gradu 
v večernih urah. S pripovedjo vodnica obiskovalce 
popelje skozi stoletja, v katerih je grad nastajal in 
se razvijal, podaja vzporedne prelomne trenutke 
zgodovine in vas spodbudi, da se v s svečami obsijanih 
sobanah tako izgubite, da ni prav nič nenavadno, da 
vas pozdravi še zadnja lastnica gradu Sevnica, grofica 
Mathilde Arco Zinneberg. 
Vodeno interpretativno doživetje z igranim insertom 
je primerno za odrasle in otroke. V aprilu se ga bo 
ob predhodni rezervaciji vstopnice na annemarie.
culetto@kstm.si ali 031 344 916 mogoče udeležiti 
8., 9., 10., 29. in 30. v mesecu z začetkom ob 19.30 
na gradu Sevnica. Vabljeni, da tokrat grad doživite 
povsem drugače.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 

Večerni obisk 
pri grofici Mathilde

Kolektivna blagovna znamka Sevnica Premium, ki 
združuje najboljše z območja občine Sevnica, bo 
letos bogatejša za certificirana vodena doživetja in 
turistične produkte. V organizaciji KŠTM Sevnica 
in s podporo Občine Sevnica smo marca zaključili 
delavnice za ponudnike, ki so potekale prek Zooma. 

Na delavnicah, ki jih je vodila dr. Tanja Lešnik 
Štuhec, so izkušnje in znanje s področja organizacije 
kulinaričnih prireditev, vodenih doživetij in turističnih 
produktov delili Ilona Stermecki, Mojca Polak in prof. 
dr. Janez Bogataj.
Pregled sedanjih razmer je pokazal, da je turistična 
ponudba občine dovolj bogata z doživetji, zato je 
v marcu že bil objavljen razpis za prijavo vodenih 
doživetij in turističnih produktov na ocenjevanje za 
pridobitev certifikata kakovosti Sevnica Premium. 
Nadaljevali bomo individualne konzultacije, v 
poletnih mesecih pa si obetamo ocenjevanje 
prijavljenih doživetij. Skladno s trenutno negotovo 
situacijo za organizacijo dogodkov in prireditev se 
za letos načrtovano ocenjevanje gastronomskih 
prireditev premakne na leto 2022. V jesenskem 
terminu se načrtuje tudi ponovno ocenjevanje 
živilskih pridelkov in izdelkov ter rokodelskih izdelkov. 
K prijavi že zdaj vabimo vse, ki bi si svoje izdelke želeli 
nadgraditi s certifikatom kakovosti Sevnica Premium. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Zaključen razpis 
za vodena doživetja 
in turistične produkte  

Nadaljujemo potopis Roberta Kašeta po sevniški 
župniji. V prvem delu smo šli z njim skozi Vranje do 
Ajdovskega gradca.
 
Ajdovski gradec je že sam nekaj posebnega. Gre 
za zelo skalnato in na vse strani strmo vzpetino, ki 
je bila prav gotovo primerna za utrdbo, zlasti, če je 
bila v njeni bližini tudi pomembna cesta. Vsebina 
arheološkega parka se seveda tudi ujema z mojimi 
romarskimi ambicijami, ker gre dejansko za zelo 
poudarjeno krščansko sakralno vsebino objekta, 
na katero radi pozabimo. Naselbina, ki po mojem 
mnenju ni funkcionirala kot naselje, ampak kvečjemu 
kot antični grad, je imela namreč kar dve veliki cerkvi 
in krstilnico. Šlo je za velike, iz kamenja zidane, 
ometane in pobarvane objekte, krite s skodlami, 
z zastekljenimi okni ter celo s talnim gretjem in 
dodatnimi stanovanjskimi hišami, obzidjem in 
mogočnim zbiralnikom kapnice. In vse to na izjemno 
nedostopnem terenu. Gradnja takšnega objekta na 
takšni lokaciji bi bila zdaj izjemen podvig, za takrat pa 
je to nepredstavljivo. Takšne objekte je v času, ko je 
velika večina ljudi živela v lesenih hišicah, prekritih s 
slamo, in se preživljala »iz rok v usta«, lahko gradil 
le nekdo, ki je bil izjemno premožen, torej tudi 
velik oblastnik, lahko posvetni, lahko cerkveni ali 
pa oboje. Po mojem mnenju je možno tudi, da je 
bil objekt v celoti ali vsaj delno samostan, ker je 
dejansko skoraj vse vidno tako ali drugače povezano 
s sakralno vsebino, pomožni objekti pa so dejansko 
lahko tudi samostanski ali pa namenjeni oboroženi 
posadki, ki je objekte varovala. Komu so bile takratne 
cerkve posvečene, ne bomo izvedeli nikoli, lahko da 
svetnikom, ker Marijino češčenje takrat še ni bilo 
tako zelo razširjeno. Na gozdnem platoju na severni 
strani Ajdovskega gradca, torej nad dolino, v kateri 
izvira Vranjski potok, je bilo tudi pokopališče. 
Iz Ajdovskega gradca se napotim proti zahodu 
skozi zaselke Dobje in Konjska Glava ter čez dolino 
Pestovskega grabna proti Žabjeku, kjer stoji 
podružnična cerkev iz 17. st., posvečena sv. Lovrencu 
Rimskemu ali Lavrenciju, kot so ga nekoč imenovali. 

Sv. Lovrenc 
je bil diakon 
(kot »sosed« 
sv. Štefan) v 
rimski cerkvi 
sredi 3. 
stoletja. 
Ker ni hotel 
p r e d a t i 
cerkvenega 
premoženja 
cesarju, so 
ga spekli na 
ražnju. Zato je 
zdaj zavetnik 
v s e g a 
povezanega 
z vročino in 
priprošnjik za 
duše v vicah 
ter za dobro 
letino.

Cerkev sv. Lovrenca na Žabjeku je za cerkvijo sv. Roka 
največja in najlepša sevniška podružnica. Njena 
posebnost je vsekakor čebulasto ostrešje zvonika, ki 
ga nima nobena druga sevniška cerkev več.
Posebna dragocenost cerkve je tudi bogato poslikana 
zaobljubna kapela, posvečena sv. Frančišku Ksaveriju, 
ki jo je zaradi neurja in požara na sevniškem gradu 
dala zgraditi grofica Jožefina Keglevič v drugi polovici 
18. st. Postavitev kapele sovpada s postavitvijo 
martinovega znamenja na Glavnem trgu, na katerem 
je kip istega svetnika, zavetnika pred neurjem.
Veliki dobrotnik te cerkve je bil rojak, duhovnik 
Martin Kragl, ki je večkrat daroval za obnovo in 
popravilo cerkve.

Robert Kaše
Uredila: Urška Colner, KŠTM Sevnica

Sv. Lovrenc na Žabjeku (foto: R. Kaše)

Namig za premik
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Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga praznujemo 22. 
aprila, vas že tretje leto vabimo, da se sprehodite 
po tematski poti Gozd je kultura. Pot, ki se začne in 
konča na makadamskem parkirišču pod sevniškim 
gradom, je primerna za vse generacije. Ne predolga 
in ne prezahtevna ponuja mnogo različnih vsebin 
– uči nas o pomenu gozda, rastlinah in živalih, ki v 
njem prebivajo, na njej spoznamo številne drevesne 
vrste, ogledamo si največji hotel v Sevnici in še veliko 
drugega. 

Če se boste pridružili sprehodu po poti na ta dan, 
vas bomo povabili, da si boste na gradu premierno 
ogledali posnetek predstave z naslovom Od ribiča do 
graščaka, ki so ga v sklopu istoimenskega projekta 
pripravili člani Društva Sevniški graščaki. Ogled bo 
potekal v skladu z upoštevanjem veljavnih ukrepov 
NIJZ. Za več informacij vas vabimo, da spremljate 
našo spletno stran www.kstm.si in Facebook KŠTM 
Sevnica in gradu Sevnica, na njiju pa bo tudi dostopna 
povezava do posnetka predstave.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

foto: Ljubo Motore

Tematska pot 
Gozd je kultura

 
Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto podeljuje 
Prešernove plakete in priznanja za pomemben 
prispevek k bogatitvi kulture v domači občini. 
Tradicionalni dogodek je letos zaradi vsem znanih 
razlogov nadomestila spletna obeležitev kulturnega 
praznika.

Je pa ob upoštevanju vseh epidemioloških omejitev 
potekala še vročitev priznanj vsem prejemnikom: 
zlato Prešernovo plaketo je prejelo Društvo Svoboda 
Krmelj, bronasto Prešernovo plaketo Janez Šerjak, 
Prešernova priznanja pa Marija Kolarič Kink, Petra 
Stopar, Emil Stopar, Likovna sekcija Art Lipa in Boštjan 
Zemljak. Prejemnike priznanj sta ob tej priložnosti 
nagovorila predsednik Zveze kulturnih društev 
Sevnica Jože Novak in župan Srečko Ocvirk.

Vir: Občina Sevnica

Vročitev priznanj 
za bogatitev kulture

Župan Srečko Ocvirk si je imel čast ogledati umetniška 
dela neorenesančnega slikarja Nika Anikisa Skuška. 
Nik je občan sevniške občine, ki s svojimi deli 
navdušuje slovensko in svetovno javnost. Zaključil 
je dve slikarski akademiji in se mojstril pri največjih 
svetovnih mojstrih, tudi v Firencah, razstavljal je po 
vsem svetu. Pred kratkim je za izjemno slikarsko 
delo z imenom Prekletstvo Tritona prejel eno 
najprestižnejših nagrad v slikarstvu, ARC staff award. 

Županu je predstavil načine in tehnike svojega 
ustvarjanja ter navdušil z zgodbami o svojih slikarskih 
delih. Več o izjemnem ustvarjalcu lahko preberete 
tudi na njegovi spletni strani www.anikis.com.

Vir: Občina Sevnica

Srečanje 
z izjemnim slikarjem 
Nikom Anikisom

 
Pomlad je že od nekdaj močno vplivala na številna 
področja kulture. V času renesanse je Botticelli 
ustvaril prelepo sliko Pomlad, ki je ena od ikon 
likovne umetnosti; to je čas pomlajevanja in 
vstajenja, deloma zaradi vpliva krščanske vere. 

Tudi na Gradu Sevnica z veseljem odpiramo vrata 
pomladi in z aprilom prehajamo na poletni delovni 
čas. Naše vodnice vas bodo z veseljem sprejele od 
torka do petka med 12.00 in 18.00, ob sobotah in 
nedeljah pa med 10.00 in 18.00. V Mosconovi galeriji 
si lahko ogledate razstavo slik in fotografij zakoncev 
Zgonec, v Stari galeriji pa bodo v sklopu Zbirke Ogled 
in v sodelovanju z Rudijem Stoparjem na ogled slike 
slikarja Braneta Praznika iz Trebnjega. V atriju gradu 
vas bo pozdravila grofica Mathilde Arco-Zinnenberg 
odeta v pomladansko obleko. Hkrati vas v teh lepih, 
prihajajočih pomladanskih dneh povabimo na 
sprehod po Energijski poti, ki se začne pri Lutrovski 
kleti in se nadaljuje in zaključi v grajskem parku. 
Dobrodošli.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Vir: Jože Hvala

Pozdrav pomladi 
na Gradu Sevnica
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Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

PRI GROFICI 
MATHILDE

Večerni obisk 

Dobrodošli

Ko se nad zemljo spusti mrak, 
grad zažari v povsem drugačni luči. 
Ste pripravljeni, da spoznate grajske zgodbe drugače? 
Na interpretativnem sprehodu po gradu, 
se v času tako izgubite, da ni prav nič nenavadno, 
da vas pozdravi še zadnja lastnica gradu, 
grofica Mathilde Arco Zinneberg. 

Cena vstopnice je 18,90 € za otroke in 19,90 € za odrasle.
Zaradi omejenega števila obiskovalcev v skupini je obvezna rezervacija na annemarie.culetto@kstm.si. 

8., 9. in 10. april
29., 30. april in 1. maj 2021
začetek ob 19.30 uri
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gradu, da Praznik z različnimi sredstvi, z nežnimi 
barvami in risarskimi sestavinami razkriva različna 
razpoloženjska občutenja, in opozoril na avtorjev 
igriv odnos do krajinskega motiva. »

Praznik je s svojo ustvarjalno kilometrino dosegel 
visoko mesto v slikarski srenji Slovenije. Razstava 
njegovih del na našem gradu je občutena slikarska 
»poslastica«. Sam goji visoko vero v umetnost 
in stremi k stvarem v naravni danosti, ki so blizu 
popolnosti. 

Vabljeni k ogledu!

Eva Urh, KŠTM Sevnica

 

Dne 21. marca smo praznovali 12. svetovni dan lutk 
2021. Takrat vsi lutkarji in lutke na svetu praznujejo, 
zato smo našli drugačen način kot prejšnja leta, 
da smo vam jih lahko približali. Zaradi epidemije 
in organizacijskih omejitev so vas naše lutke prvič 
razveseljevale v virtualni obliki, kar omogoča ogled 
prireditve po svetu skoraj brez meja.

12. praznovanje 
svetovnega dneva lutk 
na sevniškem gradu 

 
UMETNIKI VEDO, DA OBSTAJAJO STVARI, H KATERIMI 
MORAJO STRMETI, KER SO BLIZU POPOLNOSTI. R.S.

Nekoliko je otopela ataka nove apokalipse, ki davi 
normalnost. Malo bolj je zažarela luč na koncu 
tunela, da bomo lahko v aprilu postavili 119. razstavo 
v Zbirki Ogled na našem gradu. 
Gost bo Brane Praznik iz Trebnjega, slikar – akvarelist, 
kateremu odpiramo Okno Radogost in Staro galerijo 
v sredo 7. aprila. Kako bo odprtje potekalo je še v 
rokah epidemičnih vsakodnevnih protokolih, ki nam 
jemljejo svobodo. 
Iztok Premrov piše o njem: »Nekakšna rdeča nit v 
njegovem likovnem delovanju sta akvarel kot eno 
najzahtevnejših, najbolj občutljivih likovnih tehnik 
ter pokrajina kot glavni predmet njegovih iskanj. 
Umetnostni zgodovinar Andrej Pavlovec je pred let 
dejal, ko je Brane Praznik razstavljal na Škofjeloškem 

Slikar Brane Praznik

Zbirka Ogled 
in Okno Radogost, 
slikar Brane Praznik 
iz Trebnjega

S predstavami, ki so vam jih poklonili nastopajoča 
gledališča in GLG Sevnica, razveselite tudi vaše 
prijatelje, znance, partnerje ... in jim posredujte linke 
za ogled festivala, ki je v dveh delih in si ga boste 
lahko ogledovali ves mesec na povezavah: 

https://youtu.be/d3ddJ5aWOsg, 
https://youtu.be/NItAzEPjMTc.

Ogledi so brezplačni, delite jih, kolikor in komur 
želite. Povezavo najdete tudi na FB gradu Sevnica.
Veselimo se našega prijateljstva in sodelovanja tudi v 
prihodnje in vas lepo pozdravljamo.

Vir: KŠTM Sevnica in Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica 

C A U D E X  B O L D

C A U D E X  N O R M A L

C O R B E L  L I G H T

...................................................................................

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

...................................................................................

........................................................

www.kstm.si

Grad Sevnica

22. 4. 2021
od 12.00

KŠTM Sevnica  |  Občina Sevnica  |  Zavod za gozdove in ostali partnerji

GOZD JE
KULTURA

Dan tematske poti

Vabljeni
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 2. 4., 
ob 10.00
 - torek, 6. 4., ob 12.00

Razstava velikonočnih pirhov Trg v Loki pri Zidanem Mostu Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

petek, 2. 4. 
ob 18.00 On line ustvarjalnica: Velikonočni aranžmaji Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM SEVNICA

sobota, 3. 4., 
ob 18.00 Delavnica izdelave naravnega mazila Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 6. 4., 
ob 15:20 Tečaj prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave 07 81 65 070, sevnica.ozrk@ozrks.si
torek, 6. 4., 
ob 18.00 Tehnike in veščine javnega nastopanja Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 7. 4., 
ob 12.00 Zbirka Ogled in Okno Radogost, slikar Brane Praznik iz Trebnjega Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 7. 4., 
ob 18.00 Zlati sistem prehranjevanja Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 8. 4., 
ob 17.00 Akademija prostovoljskega dela (spletni dogodek) Spletni dogodek Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 8. 4., 
ob 19:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 9. 4., ob 8.00 - 
nedelja, 18. 4., 
ob 20.00

Spomladanske čistilne akcije Občina Sevnica 
Turistična zveza občine Sevnica 
v sodelovanju s Komunalo Sevnica, 
Občino Sevnica in KŠTM Sevnica

petek, 9. 4.,
ob 12.00 Pomladna obleka grofice Mathilde Arco Zinnenberg Grad Sevnica KŠTM Sevnica in Zavod QRA

petek, 9. 4., 
ob 19:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 10. 4., 
ob 10.00

Vrtnarjenje z balkona (Dan za spremembe) 
- razdeljevanje sadik v okviru Sevniške tržnice Kmečka Tržnica Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje in Občina Sevnica 

Razdelitev sadik bo potekala do porabe
sobota, 10. 4., 
ob 19:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 12. 4., 
ob 18.00 Spoznaj mažoretne tehnike Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 13. 4., 
ob 15:20 Izpit iz prve pomoči Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave 07 81 65 070, sevnica.ozrk@ozrks.si
torek, 13. 4., 
ob 18.00 Čas je za gledališče Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 14. 4., 
ob 18.00 Intervju z Evo Zaman Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

ponedeljek, 19. 4., 
ob 18.00 Spoznaj mažoretne tehnike Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 20. 4., 
ob 15:20 Tečaj prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave 07 81 65 070, sevnica.ozrk@ozrks.si
torek, 20. 4., 
ob 18.00 Uporaba veščin nastopanja v praksi Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 21. 4., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 Športni dom Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

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

sreda, 21. 4., 
ob 18.00 Podjetniški večer z Majo Kozole Popadič Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 4., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 Športni Dom Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave 07 81 65 070, sevnica.ozrk@ozrks.si
četrtek, 22. 4., 
od 12.00 Dan tematske poti "Gozd je kultura" Grad Sevnica KŠTM Sevnica, 

Zavod za gozdove in ostali partnerji
četrtek, 22. 4., 
ob 17.00 Akademija prostovoljskega dela (spletni dogodek) Spletni dogodek Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 22. 4., 
ob 18.00 Predavanje o duševnih motnjah Spletni dogodek Študentski klub Sevnica

ponedeljek, 26. 4., 
ob 18.00 Ustvarjalnica: Izdelava cvetličnih lončkov iz gipsa Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM SEVNICA

ponedeljek, 26. 4., 
ob 18.00 Spoznaj mažoretne tehnike Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 27. 4., 
ob 18.00 Uporaba igralskih orodij v praksi Fb Mladi v Sevnici 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 29. 4., 
ob 19:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica 

Obvezna je predhodna rezervacija termina
petek, 30. 4., 
ob 19:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica 

Obvezna je predhodna rezervacija termina
sobota, 1. 5., 
ob 19:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica 

Obvezna je predhodna rezervacija termina

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/
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 Informacije: 
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje Trg svobode 10, Sevnica | 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

KMEČKA TRŽNICA 
SEVNICA SEVNICA

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

Z RAZŠIRJENO  PONUDBO
vsako prvo in tretjo soboto

Ste pripravljeni 

    

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Vabljeni k nakupu 
v grajsko prodajalno 

ali Doživljaj, TA Posavje. 

Prodaja poteka v skladu z navodili NIJZ.

na Martinovanje?

 
Naročila na dozivljaj@kstm.si ali 051 680 287. (Delavniki: 9.00 – 16.00  |  Sobota: 9.00 – 13.00)
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Energetska pot

Grad
SEVNICA
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LEPE
POČITNICE !

 
Prvič vstopamo v odnos z odprtim srcem, 
nepreračunljivo. To ima lahko različne rezultate. 
Lahko večno iščemo prvega partnerja v vseh novih, 
lahko gremo popolnoma v nasprotno smer, če smo 
bili prizadeti. Lahko se poročimo in živimo do konca 
svojih dni srečno/nesrečno.

Sarah Senica je v spletnem predavanju Darila prve 
ljubezni, ki je bil izveden na gregorjevo, dejala, da se 
v vsakem primeru s prvo ljubeznijo začne potovanje 
k sebi. 

In na tej poti k sebi se lahko naučite veliko stvari 
oziroma, kot je dejala Sarah, pridobite najmanj tri 
darila prve ljubezni:
1. Ozavestite naše vrednote in prepričanja, družinske 
vzorce, kaj si v resnici želite in česa ne. 
2. Učite se komunikacije (s samim seboj in svojim 
dragim), jezik ljubezni, kako ljubim, kako pričakujem, 
da me ljubi drugi.
3. Nauči vas, da se ljubezen zgodi v vas in da bi lahko 
imeli radi drugega, morate najprej imeti radi sebe. 
Kako postavljati meje, kako spoznavati svoje telo. 
Zato dajajte fokus svojim življenjskim ciljem, na svoje 
želje, poslanstvo in svojo idealno zgodbo. Da ste 
srečni, ne da bi potrebovali drugega, ampak da ste 
polni ljubezni in jo z veseljem delite z drugim. Torej, 
da niste z nekom iz strahu, da bi ostali sami, ampak iz 
ljubezni in veselja. 

Glavno vprašanje predavanja pa je bilo: Ali je to 
prijazno do mene? 

In pomembno sporočilo, ki ga je delila Sarah: 
»Ozavestite, da je treba najprej ugajati sebi, šele nato 
drugim.«

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Sarah Senica

Darila prve ljubezni

 
Lepota doma, slovesna miza, vstop v poslovni prostor, 
vse to na obiskovalcih pusti veliko prijetnejši vtis, če 
ga spremljajo zunanji ali notranji stilno oblikovani 
cvetlični aranžmaji. Z ustreznim aranžmajem vsak 
prostor pridobi svojo unikatno podobo in naravo. 
Vsak dom je prijetnejši, če ga krasi svež pomladanski 

cvetlični aranžma, dekoracija ali samo cvet, mojstrsko 
in estetsko aranžiran. Na tokratni delavnici vam bo 
izkušena cvetličarka in aranžerka predstavila, kako 
si lahko sami doma oblikujete namizni velikonočni 
aranžma. 

Mojca Švigelj

On line delavnica: 
velikonočni aranžmaji

 
Mažoretke Društva Trg Sevnica v sodelovanju s KŠTM 
Sevnica pripravljamo virtualen prikaz naših treningov, 
ki si jih boste lahko ogledali na Facebooku Mladih v 
Sevnici in KŠTM Sevnica.

Predstavile se bodo mažoretke različnih starostnih 
skupin, zato se nam lahko pridružite mala in velika 
dekleta. Naše najmlajše članice vam bodo predstavile 
nekaj mažoretnih osnov, starejše pa vas bodo s 
plesom dodobra ogrele.
Vabimo vas, da pomigate z nami.

Evija Evelin Zavrl

Mažoretke Društva Trg Sevnica

Spoznaj 
mažoretne tehnike

V sklopu predavanj za mlade brezposelne Zaposljiv 
sem so bila izvedena tri spletna predavanja.
Na Kariernem uspehu od A do Ž je psihologinja 
Valentina Čufar spregovorila o: 
• kariernih načrtih, 
• sestavi motivacijskega pisma in življenjepisa, 
• zakaj in kako uporabljati profil LinkedIn, 
• pripravah na zaposlitveni razgovor in
• različnih načinih iskanja zaposlitve.

Nova predsednica Študentskega kluba in pedagoginja 
Eva Zaman pa je izvedla predavanje z naslovom 
Postani (naj)boljša verzija samega sebe, za katero 
pravi, da si takrat, kadar si to, kar si, in počneš stvari, 
ki te veselijo.
Podala je ideje, kako ostati pozitiven v negotovih 
časih in postati boljša verzija sebe. 
Predstavila je ključne pomene pri izbiranju študija in 
v času brezposelnosti ter načine, kaj vse lahko storite, 
da bodo skrbi z iskanjem službe postale preteklost. 
Kot zadnja je z nami svoje dolgoletne izkušnje iz 
prakse delila Stanka Žičkar, direktorica podjetja 
Evergreen d. o. o. Na primerih svojega podjetja nam 
je zaupala dragocena videnja delodajalca o prijavah 
na delovna mesta in razgovorih. Delila je tiste 
informacije, ki jih iskalci zaposlitve po opravljenem 
razgovoru nikoli niso deležni.
Spregovorila je torej o tem:
• na kaj se je treba pripraviti pri razgovoru,
• kako na razgovoru odgovarjati,
• kako spodbuditi v mladih upanje, če zaposlitev ne 
uspe, 
• kateri so načini za vztrajnost pri iskanju dela.
Posnetke predavanj lahko še vedno najdete na 
Facebooku Mladih v Sevnici in/ali KŠTM Sevnica.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Valentina Čufar, Karierni razvoj od A do Ž

Zaposljiv sem

  
Že četrti mesec za povrstjo smo na KŠTM Sevnica 
pozornost posvetili tudi gibanju in telesnemu zdravju. 
Predvsem v preteklih mesecih ste mladi veliko 
presedeli pred računalnikom, v istem položaju. Tudi 
vreme pozimi ni najbolj naklonjeno kakšnim večjim 
športnim podvigom, telovadnice pa so bile zaprte. 

Zato smo na Facebooku Mladih v Sevnici migali tudi 
v marcu. Ne le to, vadba je bila pošteno intenzivna in 
tisti, ki ste jo izvajali, ali pa jo še boste (saj so posnetki 
še dosegljivi), se boste zagotovo v svojem telesu 
počutili bolj svobodno. 
Nežka Koritnik nam je tokrat pripravila pilates hiit 
effect, kar pomeni visoko intenzivni trening in se 
seveda izvaja z varnimi vajami, kamor lahko vključite 
tudi manjše uteži in trak za raztezanje. 
Vabljeni, da sledite našim športnim izzivom tudi 
aprila.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Nežka Koritnik, pilates hiit effect

Vadba hiit effect
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Dobili smo odgovor, kako ceneje in tudi na bolj 
trajnosten način zgraditi svojo hiško.

Koncept naravne gradnje sta nam na spletnem 
predavanju na Facebooku Mladih v Sevnici 
predstavila Janez in Petra iz Zavoda in kmetije 
Veles. Poleg različnih trajnostnih načinov življenja se 
ukvarjata tudi z naravno gradnjo, kar je po besedah 
Janeza le izraz za način gradnje hiš, ki so ga uporabljali 
v preteklosti. 

Vsekakor se naravno navezuje na uporabo slame, 
ilovice in lesa pri gradnji. 

Konstrukcija takšne hiše je zgrajena iz lesa, stene pa 
so iz stisnjene slame in ometane z ilovico. Ta vzdržuje 
stalno relativno vlažnost (50–60 %), konzervira les 
in slamo, se dobro razteza, je odporna proti ognju, 
dobro akumulira toploto, je dobra zvočna izolacija in 
nevtralizira sevanje in patogene mikroorganizme. 
Takšna gradnja ima tudi pozitivne učinke na okolje, 
zdravje in družbo. 

Vsekakor pa je, če se gradnje lotite sami, to ceneje. 
Seveda se lahko prej udeležite kakšne delavnice, 
na kateri vas bodo poučili strokovnjaki, ali pa si 
informacije pridobite le za pomoč pri določeni 
stopnji gradnje.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica
Fotografije: arhiv Zavoda Veles

Naravna gradnja

Kako ceneje in trajneje 
do svoje hiše  

 Psihologi so mnenja, da način ličenja pove tudi nekaj 
o naši osebnosti. Močno poudarjene oči govorijo 
o ženski, ki zna dobro poslušati; nesrečne ženske 
naj bi uporabljale močan make-up, egocentrične 
paradirajo naokoli brez ličil, prav tako tiste, ki so 
nesrečne v ljubezni in tiste, ki želijo biti enakovredne 
moškim.

Poslikave obraza prvotno niso bile namenjena 
lepotnemu izražanju in zapeljevanju, ampak so se 
uporabljale za magične in verske rituale ter služile so 
za ustrahovanje nasprotnika. Aristokratska bledica 
je zaznamovala začetek 20. stoletja, Hollywood pa 
je s svojo filmsko industrijo spremenil odnos do ličil 
in zapisal marsikatero zgodbo preboja kozmetičnih 
podjetij, ki jih poznamo še danes. Zlata doba ličil 
se je pričela leta 1950, ko so na priljubljenosti 
pridobili izdelki za nego kože. Blede ustnice in 
pretirano obrobljene oči z umetnimi trepalnicami so 
zaznamovale 60. leta prejšnjega stoletja, hipijevsko 
gibanje v 70.-ih letih je zagovarjalo opuščanje ličil in 
skrbi za lase, želja po naravnih kozmetičnih izdelkih 
se je prebudila v 80.-ih letih, v 90.-ih pa se ličila niso 
preobrazila samo v barvah, ampak tudi v teksturi. 
Ker so 8. marca praznovale vse ženske sveta, smo 
jih obdarili z video delavnico ličenja. Posvetili smo se 
dnevnemu, vsakdanjemu videzu.
Ličenje je umetnost prikrivanja pomanjkljivosti in 
poudarjanja prednosti. Naš obraz je platno, vendar 
tudi najboljša šminka ne zmore prikriti notranjega 
nezadovoljstva. Najlepši make-up, ki ga lahko nosi 
ženska je njen nasmeh in sijoče oči.

Družinski inštitut Zaupanje,
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka

Program VGC Posavje Sevnica poteka 
v sodelovanju s KŠTM Sevnica, 

omogočajo pa ga MDDSZEM, ESS in Občina Sevnica. 

Brez »šminke« nikamor

Marca je Študentski klub Sevnica organiziral 
spletni dogodek, na katerem smo gostili izjemnega 
17-letnega paraplavalca Tima Žnidaršiča Svenška, 
člana slovenske paraplavalne reprezentance, 
prejemnika številnih priznanj na področju plavanja 
na državni, mednarodni in svetovni ravni. Nedavno 
je postal tudi prejemnik štipendije Mladi upi, 
namenjene nadarjenim mladim športnikom, 
glasbenikom in umetnikom. Kot mladinska 
organizacija si prizadevamo podpirati nadarjene 
mlade.

Preprosta, vendar ravno zaradi tega izjemna 
življenjska zgodba paraplavalca, ki se nikoli ne preda, 
nikoli ne obupa in vedno verjame vase. Kljub svoji 
oviranosti omejitev sam skorajda ne pozna. Zgodba, 
ki navdihuje, motivira in postavlja ljudi pred razmislek, 
kako pomembno je, da znamo ceniti življenje, ga 
zajemati s polno žlico in sprejemat druge, kakršni so. 
Priložnost, da (po)gledamo na življenje s svetlejše, 
bolj pozitivne strani. 

Besede paraplavalca Tima: »Mladim in tudi širši 
družbi bi rad sporočil, da stvari iz našega vsakdana 
niso samoumevne, saj nekateri ljudje določenih stvari 
žal ne morejo početi, čeprav se zanje še tako trudijo. 
Veliko ljudi je potrtih zaradi stvari, na katere niti ne 
pomislimo. Veliko ljudi se zaradi lastne drugačnosti 
odmika od okolice, čeprav si želijo njihove družbe. 
Mnogi menijo, da zaradi oviranosti niso sposobni 
opravljati lastnega poklica. Da je oviranost tista, ki jih 
omejuje. Ampak … Vse se da, če se hoče. Vsak človek 
ima pravico, da počne tisto, kar ga veseli, in prav bi 
bilo, da mu je to tudi omogočeno. Tako bi svet postal 
lepši, boljši in bolj prizanesljiv do vseh ljudi.«

V veselje nam je bilo gostiti najstnika, ki je primer 
odličnega zgleda družbi. Iskrena hvala Timu za njegov 
odziv. Videoposnetek si lahko ogledate na Facebooku 
Študentskega kluba Sevnica.

Vir: Študentski klub Sevnica

Presenetljiva
življenjska zgodba 
mladega paraplavalca 

Stene iz slame

Omet iz ilovice

Lesena konstrukcija
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Športnik leta je osrednji tradicionalni dogodek v 
počastitev dosežkov športnic in športnikov sevniške 
občine, ki vsako leto poteka v organizaciji Športne 
zveze Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in 
KŠTM Sevnica.

Letošnja slovesnost je bila prilagojena aktualnim 
epidemiološkim razmeram in je potekala kot spletni 
dogodek. 
Čestitke vsem športnikom, trenerjem, staršem, 
funkcionarjem, sponzorjem in drugim, ki pomagate, 
da ima šport v naši občini potencial in optimistično 
prihodnost. Čestitke tudi vsem nagrajencem za leto 
2020:

– športnik leta: Blaž Janc (rokomet)
– športnica leta: Eva Lisec (košarka)
– perspektivna športnica: Katarina Jančič 
   (kolesarstvo)
– perspektivna športnica: Una Grubešič (tenis)
– perspektivni športnik: Grega Podlesnik 
   (kolesarstvo)
– športna ekipa leta: RK Sevnica (rokomet)
– perspektivni športnik leta: Tomaž Sešlar (atletika)
– ambasador športa: Gregor Ficko 
– ekipa leta v mlajših kategorijah: SD Maroko 
    (streljanje)
– športna osebnost leta: Roman Novšak
– športni projekt leta: Gospod Ficko
– posebna pohvala: članska ekipa SD Maroko
– posebna pohvala: Romana Ivačič

Hvala Občini Sevnica in KŠTM Sevnica za pomoč in 
podporo.

Gregor Ficko

Letošnji 
športni nagrajenci 
iz občine Sevnica

Otroci se počasi vračajo v tirnice šolskega pouka, 
ki smo jih vajeni in si jih vsi skupaj želimo. Žal 
pa trenutno še ni možnosti, da bi lahko začeli 
priljubljena šolska športna tekmovanja na ustaljen 
način z neposrednimi dvoboji in tekmovanji. Je 
pa tudi že jasno, da žal tekmovanj, ki se odvijajo v 
dvoranah, v tem šolskem letu ne bo mogoče izvesti. 

Letošnji šolski šport se bo tako odvijal prek izzivov, 
ki jih bodo šole izvajale same. Namen športnih 
izzivov je promocija športa in tekmovalni del nikakor 
ni v ospredju. Skozi izziv se bodo učenci spoznali z 
določenimi elementi posameznega športa, profesorji 
pa jih bodo na zabaven način dodatno motivirali in 
jim popestrili ure športne vzgoje. Starost in spol pri 
udeležbi nista pomembna, pomembna sta le dobra 
volja in veselje do športnega gibanja ter izzivov, ki jih 
šport ponuja. Vsem šolam želim, da se vključijo v čim 
več športnih izzivov in da pri vsakem izmed njih kar 
se da uživajo.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Šolski šport 
v šolskem letu 2020/2021

Skupno območje Posavja, Kozjanskega, Obsotelja 
in Hrvaškega Zagorja je regija ohranjene narave, 
krajine, gradov, podeželskih dvorcev, cerkva in 
kapelic. Poleg te dediščine je tukaj še vedno prisotna 
posebna in edinstvena krajinska arhitektura, od 
kozolcev, zidanic, lesenih kajž, kašt, hlevov … kar je 
še zdaj na ogled obiskovalcem v muzejih na prostem 
v Rogatcu in Kumrovcu ter v zavetju Kozjanskega 
parka. Naravna in kulturna dediščina je motiv za 
obisk te čezmejne destinacije. 

KŠTM Sevnica je za potrebe partnerstva v projektu 
organiziral študijsko pot z ogledom dobrih praks 
v Sloveniji in na Avstrijskem Štajerskem, izvedel 
promocijski blogerski potopis in organiziral tiskovno 
konferenco. Sodeloval je na turističnih borzah v 
Londonu in Berlinu ter pri pripravi kolesarskih in 
konjeniških standardov. Prispeval je svoj delež v 
integralne turistične produkte celotnega čezmejnega 
območja, predvsem s promocijskimi fotografijami 
in filmom, ter aktivno sodeloval pri organizaciji 
čezmejnih kolesarskih in konjeniških dogodkov. 
Za razvoj kolesarstva in konjeništva v Sevnici in 
Posavju je digitaliziranih 7 kolesarskih poti in 4 
konjeniške poti, še dodatno pa so digitalizirane 3 
tematske poti v sklopu Poti cerkva. Večina poti je 
daljših in presegajo meje občine Sevnica in tudi regije 
Posavje ter povezujejo območja partnerjev. Vse poti 
in znamenitosti ob poteh so opisane na spletni strani 
www.bikeridewalk.si, na kateri bodo urejeni tudi 
zemljevidi in predstavljeni kolesarjem in konjenikom 
prijazni turistični ponudniki ter produkti. 

V sklopu projekta bodo urejena štiri postajališča 
za kolesarje in konjenike, in sicer v Vranju pri 
Konjeniškem klubu Vranje Sevnica, v Šentjanžu pri 
društvenem kozolcu Društva rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž, na Lisci pri Tončkovem domu in v Okroglicah 
na kmetiji Močivnik. Dodaten kolesarski servisni 
stebriček s kolesarskima stojaloma bo postavljen na 
Trgu svobode pri železniški postaji v Sevnici. Poleg 
stojal in servisnega stebrička s polnilnico za e-kolesa 
bo postavljena tudi interaktivna tabla območja 
občine in celotne destinacije Ride & Bike. 

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Po zelo uspešni sezoni 19/20 smo bili nagrajeni 
s priznanjem ekipe leta v občini Sevnica, kar 
nam je dalo nov zagon za uspešno izpeljavo tega 
preostanka dela sezone. S trdim delom in pomočjo 
staršev, navijačev in lokalne skupnosti se bomo po 
maksimalnih močeh potrudili, da izpolnimo vse 
zadane cilje. Na spletni strani smo izpeljali intervju 
s športnikom leta občine Sevnica – Blažem Jancem, 
ki je bil član našega rokometnega kluba na začetku 
svoje rokometne poti, v Sevnici se je učil osnov in 
svoj talent razvil s trdim delom vse do danes, ko je 
član ene najboljših rokometnih ekip na stari celini. 
V marcu smo organizirali zbiralno akcijo papirja, z 
zbranimi sredstvi pa bomo podprli mlajše selekcije 
pri udejstvovanju njihovih rokometnih podvigov.

V sevniško dvorano pa so se vrnile tudi tekme 1.B 
lige. Naša članska vrsta je nadaljevanje žal začela s 
porazom proti RK Sviš Ivančna Gorica. Po sicer super 
odigranem prvem polčasu (13:10) je gostujoča ekipa 
vajeti vzela v svoje roke in zmago odnesla domov 
v Ivančno Gorico.  V marcu se Sevnica poda še na 
gostovanje v Trbovlje proti RD Rudar, 3. aprila pa v 
Sevnico pride RK Črnomelj. Vse tekme v času ukrepov 
za omejevanje koronavirusa lahko v živo spremljate 
preko naše Facebook strani.

Miha Špan

foto: Ljubo Motore

 
Zaključek čezmejnega projekta 
Ride & Bike 2 
 
Februarja se je čezmejni projekt Ride & Bike 2 
uradno zaključil. KŠTM Sevnica je eden izmed šestih 
partnerjev v projektu, ki je v deležu 85 odstotkov 
podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni 
razvoj oziroma prek javnega razpisa Interreg Slovenija 
– Hrvaška 2014 – 2020. Celotna vrednost projekta 
znaša 875.473 EUR, od česar znašajo sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 744.152 EUR, 
delež KŠTM Sevnica pa je nekoliko manj kot 186.000 
EUR. 

Čezmejni projekt Ride & Bike 2 je nadaljevanje in 
nadgradnja projekta Ride & Bike 1. Ta je potekal 
v letih 2015 – 2016. Motiv za oba projekta je želja 
povezati turistično ponudbo v turistično destinacijo, 
ki bo prepoznana kot destinacija, prijazna do 
konjenikov, kolesarjev, pohodnikov in odlična za 
aktivno preživljanje oddiha v deželi, obdarjeni s 
številnimi naravnimi in kulturnimi bogastvi.

Sevnica, 
kolesarska in konjeniška 
turistična destinacija 

Marec je bil mesec, ko smo prav vse selekcije spet 
pozdravili v športni dvorani. Začeli so se treningi 
vseh ekip, pod našim okriljem pod prilagojenimi 
pogoji spet trenira več kot 100 otrok! Zagnanost in 
navdušenje najmlajših premaguje skrbi z birokracijo, 
dovoljenji in ostalimi nevšečnostmi ob izpeljavi 
programa preostanka sezone 20/21. 

Po predolgem premoru
smo v RK Sevnica 
ponovno začeli 
s polno paro!

www.kstm.si
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Podprimo sevniška društva
 
V naši občini poteka veliko brezplačnih vadb. 
Poiščite skupino, ki vam ustreza, in se ji pridružite. 
Svojo podporo pa lahko društvom izkažete tako, 
da namenite 1 odstotek svoje dohodnine društvu, 
ki deluje v javnem interesu. Tako gre del vaše 
dohodnine, ki bi sicer šel v državni proračun, na 
račun društva. To vas ne stane nič drugega, kot to, 
da izpolnite en kratek obrazec. Podprimo sevniška 
društva in to, da delajo v dobro občanov. Obrazec 
lahko oddate društvu do konca maja letos. 

Sara Martinšek

Brezplačna vadba 
za Sevničane

Za vsakogar se najde kaj.
– Predšolski program za otroke, starejše od 3 let,
– osnovnošolski program do 12. leta,
– tekmovalni in rekreativni program,
– tenis za osebe s posebnimi potrebami,
– tenis za odrasle,
– tenis za seniorje.

Pokličite 040 453 625 ali pišite na info@gregor-ficko.
si in se nam pridružite na spoznavnem treningu.
Zakaj izbrati prav tenis? Zato, ker je v teh težkih 
časih idealno pribežališče za razvedrilo in pobeg 
od trenutne situacije, v kateri se je znašel svet. 
Obstajajo štirje dejavniki tveganja v športu; zaprt 
prostor in čas, ki ga preživimo z drugimi, gostota ljudi 
in neupoštevanje varnostne razdalje ter kašljanje, 
kihanje, kričanje, petje in hitro dihanje pri raznih 
dejavnostih. Če vas je skrbelo, kako je pri tenisu, 
ste lahko brez skrbi. Tenis je uvrščen v kategorijo 
majhne stopnje tveganja. Teniški trener Zoran Krajnc 
je dejal: »Tenis je odlična mešanica med umom in 
telesom. Tenis je kombinacija med šahom in atletiko. 
Brez dobre telesne pripravljenosti in brez pravih 
miselnih vzorcev v glavi je težko kaj narediti. Tenis je 
skupek vsega. V tenisu imaš vedno do zadnje žogice 
popravni izpit. Do zadnje žogice lahko mine ena, dve 
ali tri ure. In v tem času se lahko v naših možganih 
zgodi marsikaj pozitivnega ali negativnega. Kot v 
življenju.« Tenis je torej zdrav, priporočljiv in dovoljen 
način rekreacije, zato vabljeni.

Vir: Gregor Ficko 

Gospod Ficko vabi 
v teniško šolo

 
Složna ekipa strokovnega sveta trenerjev v Društvu 
borilnih veščin Ippon Sevnica je poskrbela, da mladi 
športniki v teh negotovih časih za šport niso ostali 
brez vadbe in druženja.

V Ipponu, v katerem več kot 70 mladih obiskuje 
treninge ju jitsa in juda, so trenerji posameznih 
selekcij poskrbeli za pestro dogajanje med športniki. 
V času, ko ni bilo dovoljeno druženje, so se redno 
srečevali in utrjevali znanje, spoznavali teorijo borilnih 
veščin prek virtualne komunikacije. V trenutku, ko 
je dopustil čas, so v tem letu začeli vadbo v naravi. 
Pri tem sta jim bila najljubša pohod in pridobivanje 
kondicije na naši čedalje bolj priljubljeni Lisci. Skladno 
z usmeritvami NIJZ pa so februarja začeli vadbo (ob 
upoštevanju omejitev) tudi v športnem domu.
Mladim, ki si želijo šport in druženje, so trenutne 
razmere vzele veliko dobrega. Vzele so jim veselje do 
druženja, do napredovanja in pridobivanja znanja v 
borilnih veščinah. V Ipponu so to »verzel« koristno 
popolnili z upoštevanjem vseh smernic pedagoškega 
dela. V selekcijah so izvedli izobraževanje in izpite 
za višje pasove in uspešnim podelili diplome. Izvedli 
so društveno tekmovanje za medalje ippončka. 
Najmlajši začetniki so sodelovali v nagradnem 
natečaju risbic. Vsi v posameznih selekcijah pa so 
za trud in delo v zadnjih mesecih prejeli društveno 
majico in toplo kapo.

Majice, medalje, diplome, tud v tem času za ippončke

Mladi ippončki 
v času covida-19 
niso ostali brez vadbe, 
medalj, daril

Tudi v športu se v tem »neprijetnem obdobju« 
pričakujejo boljši časi. Vodstvo društva ocenjuje, da 
so uspešno sodelovali z mladimi športniki in starši. 
Ob tej priložnosti pa tudi ponovno vabijo k začetni 
vadbi borilnih veščin ju jitsa in juda na mehkih 
blazinah. Otroci v starosti od 7 do 12 let se jim lahko 
pridružijo vsak ponedeljek in petek od 16. in 17. ure v 
mali telovadnici športnega doma na Prvomajski ulici.

Miran Grubenšek
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Iz preteklosti v sedanjost

Od karatejske sekcije TVD Partizan 
Sevnica, Karate kluba Sevnica, 
Karate kluba Hypo do današnjega 
Kluba borilnih veščin Sevnica, 
sevniški karate, 45 let tradicije in 
uspehov.
 
Pred natanko 45 leti se je 17. marca 1976 Sevnica 
v kraju pod Lisco prvič srečala z borilno veščino 
karateja. Najprej je delovala kot sekcija sevniškega 
TVD Partizana, od leta 1995 pa samostojno kot 
Karate klub Sevnica. Njen prvi mentor in ustanovitelj 
karatejske sekcije je bil Tomaž Jelenc iz Rimskih 
Toplic. Prve mojstrovine te vzhodnjaške borilne 
veščine so se tečajniki učili pod okriljem Budokai 
zveze iz Zagreba, pod takratnim vodstvom dr. 
Emina Topića. Tomaža Jelenca je po šestih mesecih 
zamenjal trener Janez Jani Krivec, mojster karateja iz 
Zidanega Mosta. Septembra 1980 se je Janezu Krivcu 
priključil in pomagal pri vodenju treningov Jože 
Sečen iz Dobove, mojster budokai karateja. Jeseni 
1985 je glavno trenersko delo prevzel Jože Sečen. 
Že v kratkem času sta njegovo delo in prizadevanje 
obrodila prve uspehe z mlajšimi člani. 

Leta 1986 se je sekciji priključil še Franc Kotar, po 
rodu sicer iz Dobove (rodil se je leta 1953 in umrl 
leta 2012), mojster karateja 3. dan shorin ryu, ki je 
s svojimi bogatimi tekmovalnimi izkušnjami močno 
vplival na poznejše uspehe sekcije. Prevzel je vlogo 
vodje sekcije in glavnega trenerja. Istega leta se 
mu je pridružil še Jurij Orač iz Hrastnika. Jurij je že 
pred prihodom v Sevnico treniral budokai in shorin 
ryu karate pri mojstru Francu Kotarju v Društvu 
za borilne veščine Ljubljana v letih 1974–1978. Z 
njegovim prihodom sta se med karateisti v Sevnici 
pojavili dodatna svežina in želja po tekmovanjih. Ob 
njegovem velikem poznavanju borilnih veščin boksa 
(1972–1974 TVD Partizan Hrastnik), jiu-jitsa in juda 
(1974–1978 v ŠMK v Tacnu) budokai in shorin ryu 
karateja je ob vodji sekcije Francu Kotarju prevzel 
delo trenerja mladih in funkcijo sekretarja sekcije. 
Treninge sta potem vodila Jože Sečen in Jurij Orač, 
čez leto dni pa se jima je pridružil še Rajko Bončina 
iz Trbovelj, mojster shotokan karateja in eden 
izkušenejših tekmovalcev tistega časa. Njihovo delo 
in pristop k treningu je veljal za takratne vadeče 
povsem nekaj novega. Od takrat se je začel uveljavljati 
trenerski trio Sečen-Orač-Bončina. Njihov prihod je 
za sevniški karate pomenil zares veliko prelomnico.

V Sevnici so od začetka do zdaj ob različnih 
zamenjavah mentorjev trenirali izvorni budokai, 
shorin ryu, shotokan in kyokushinkai karate. Vse 
do zdaj se je budokai karate zasidral v njihovih 
srcih. Poleg kyokushin budo kai karateja, za 
katerega je značilno, da se borbe izvajajo s polnim 
kontaktom, so sistematsko začeli uvajati učenje 
šolskih in postopoma še mojstrskih kat shotokan in 
kyokushin budokai stila. Sevniški karate je primarno 
postal tekmovalno usmerjen. S poznejšo stalno 
navzočnostjo trenerjev na raznih seminarjih in 
strokovnih posvetovanjih doma in v tujini so svoje 
znanje začeli prenašati tudi na mlajše in treningi so 
postajali čedalje zanimivejši, rezultati pa obetavnejši. 
Hkrati pa se je še povečal obisk treningov novih in 
starih članov tudi iz sosednjih občin.

 45 let sevniškega karateja

Gredice
Zdaj  urejam  jaz  tiste  gredice,
ki  ti  rada  si  jih  plela    nekoč;

nosila  si  v  sebi  sporočilo,  resnice,
le  v  delu  in  zemlji  velika  je  moč.

Zemlja  res  nikdar  ne  zataji,
če  le  občuti  ljubeče  dlani;

iz  nepregledne  rastlinja  koprene
spomladi  spet  nov  cvet  požene.

Ko  gladila  si  zemljo   ljubeče,
bil  na  licih  je  odsev  tihe  sreče;

pokazala  ljubezen  do  dela  povsod,
da  nekoč  srečen  ostal   bi   tvoj   rod.

Zdaj  urejam  jaz  tiste  gredice
in  rože  postale  so  moje  sestrice;

v  spominih  objamem  najlepši  obraz,
tega  nasmeha  odnesel  ni  čas.

        Marija   Bajt

Leta 1988 so se prvič uradno včlanili v Karate zvezo 
Slovenije in registrirali svoje prve tekmovalce.
Istega leta so 10. aprila v sevniškem TVD Partizanu 
v sodelovanju z nacionalno panožno zvezo prvič 
organizirali regijsko karatejsko prvenstvo za pionirke 
in pionirje, 8. novembra 1990 pa prvi uradni 
tradicionalni karatejski turnir Sevnica, ki je pozneje 
prerasel v velike mednarodne športne prireditve, 
pokal Grand Prix Hypo.

V letih od 2000 do 2010 se je klub preimenoval v 
Karate klub Hypo, po generalnem sponzorju Hypo 
Leasingu iz Ljubljane. V tistem obdobju so sevniški 
karateisti dosegli velike in odmevne športne dosežke, 
ki so jih poleg številnih osvojenih medalj krasile 
čudovite klubske trenirke podjetja Andraž iz Celja. 

Čeprav prehojena pot le ni bila vedno rožnata, so se 
poskušali truditi in najti najboljšo mogočo rešitev 
za vsakega posameznika in ekipo kot celoto. S 
karatejem so se ves čas ukvarjali amatersko, pristop 
k treningom pa je bil profesionalen, strokoven in pod 
strogim mentorskim nadzorom visokousposobljenih 
trenerjev, z bogatimi tekmovalnimi in trenerskimi 
izkušnjami. 

V svoji dosedanji uspešni tekmovalni ekspanziji so do 
zdaj osvojili že več kot 2250 medalj. 
Pri tem je treba poudariti, da so bili zelo uspešni na 
domačih tekmovanjih in mednarodnih turnirjih, GP, 
EC in WC ter na EP in SP.

Kratek pregled števila osvojenih medalj in naslovov:
Pokalna tekmovanja – 161 naslovov pokalnega 
zmagovalca Slovenije
Državna prvenstva – 500 medalj, od tega 191 
naslovov državnih prvakov
Mednarodni turnirji – osvojili so 178 zlatih, 166 
srebrnih in 206 bronastih medalj
Turnirji Grand Prix karate – 117 zlatih, 119 srebrnih 
in 179 bronastih 
Evropski pokal – 1 zlata, 11 srebrnih in 4 bronaste 
Svetovni pokal – 3 zlate, 6 srebrnih in 4 bronaste 
Evropsko prvenstvo – osvojili so 3 medalje, 1 zlato, 1 
srebrno in 1 bronasto
Svetovno prvenstvo – osvojili so 9 medalj, 1 naslov 
ekipnega svetovnega prvaka, 5-krat so bili drugi in 
4-krat tretji

Najboljši sevniški karateisti, ki so spisali uspešno 
zgodovino sevniškega karateja, pa so zagotovo:
Marko Stopar – 240 osvojenih medalj (141/59/40)
Denis Orač – 143 medalj (79/37/27)
Aljoša Orač – 159 medalj (75/38/46) 
Rok Črepinšek – 163 medalj (68/48/46)
Danilo Lisec – 76 medalj (31/19/26)
Domen Vavtar – 75 medalj (29/17/29)
Žiga Žveglič – 72 medalj (24/27/21)
Jasmin Dautbegović – 62 medalj (23/16/23)
Rok Kuzem – 54 medalj (16/20/18)
Marja Zidarič – 55 medalj (16/11/28)
Lino Šalamon – 59 medalj (15/12/32) in številni drugi

Vsi ti vrhunski športniki so ponesli slavo sevniškega 
in slovenskega karateja daleč onstran naših meja. 
Če omenimo samo še nekaj najpomembnejših in 
najodmevnejših: 
– srebrna medalja na mladinskem svetovnem 
prvenstvu Denisa Orača v borbah v Južni Afriki, 
Johannesburg, junija 1996, 
– bronasta medalja na mladinskem svetovnem 
prvenstvu Saša Vaša v borbah v Južni Afriki, 
Johannesburg, junija 1996,

– srebrna medalja na mladinskem svetovnem pokalu 
junija 1999 na Švedskem Roka Črepinška v borbah 
ter bronasti medalji Danila Lisca v borbah in ekipe 
Denisa Orača, Roka Črepinška in Danila Lisca v katah 
ekipno, 
– na evropskem pokalu marca 2000 na Madžarskem 
sta bili osvojeni dve srebrni medalji Denisa Orača 
v borbah in Marka Stoparja v katah posamezno 
ter bronasta medalja v borbah posamezno Roka 
Črepinška, 
– srebrna medalja mladinske ekipe Denisa Orača, 
Danila Lisca in Roka Črepinška s svetovnega 
mladinskega prvenstva oktobra 2002 v Srbiji, 
– zlata medalja naše članske ekipe Denisa Orača, 
Marka Stoparja in Roka Črepinška na svetovnem 
shotokan karate prvenstvu na Sardiniji julija 2005, 
pa še dve srebrni medalji Marka Stoparja na istem 
prvenstvu v katah in borbah posamezno, srebrne 
medalje Jurija Orača med veterani in srebrne medalje 
Marje Zidarič v katah.

Težko bi naštevali vse odlične rezultate, ki so jih 
dosegali sevniški karateisti, jih pa skrbno beležijo na 
klubski spletni strani www.kbv-sevnica.org, v biltenih 
in na družbenih omrežjih.

Številne osvojene medalje doma in na tujem pričajo, 
da ima sevniški karate bogato zgodovino, za katero 
so zaslužni trenerji in njihovi varovanci, ki so ponesli 
odmevne uspehe daleč onstran naših meja. V 
svojih vrstah imajo vrsto kategoriziranih vrhunskih 
športnikov, ki so pridobili status športnika od OKS – 
Združenja športnih zvez Slovenije.

Vsi skupaj so lahko upravičeno ponosni, da so 
s svojimi idejami uresničili številne zamisli, še 
posebno tiste na mednarodnem športnem področju, 
promociji Slovenije in naše Sevnice.

Pred njimi je še veliko ciljev, vendar z vrlinami, kot so 
vztrajnost, potrpežljivost in predanost karateju, so v 
Klubu borilnih veščin Sevnica lahko trdno prepričani, 
da jih bodo še dosegali.

Vir: Klub borilnih veščin Sevnica

Na tekmovanjih doma in v tujini
 vedno uspešni in prepoznavni

1.GP Slovenija open, Sevnica 1998

Kyokushinkai mojstri in trenerji, seminar Sevnica
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Pri upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, ki jih 
predpisuje NIJZ, nošenje mask, razkuževanje rok in 
zbiranje do deset ljudi, smo izpeljali zelo uspešen 
turnir v veselje naših športnikov. 
Rezultati turnirja:
1. mesto Jože Simonišek, 
2. mesto Ivan Gole in 
3. mesto Franci Selak.
Najboljši met: Jože Simonišek

Namizni tenis v Športnem domu KŠTM. 
V soboto, 13. marca, smo organizirali turnir z moško 
ekipo v namiznem tenisu. Na turnir so se uvrstili člani 
DI Sevnica od prvega do desetega mesta v letu 2020. 

Rezultati turnirja:
1. mesto Viktor Košar, 
2. mesto Slavko Šalamon in 
3. mesto Ivan Rajh.

V sredo, 17. marca, smo organizirali turnir z žensko 
ekipo v pikadu v Krmelju. Na turnir so se uvrstile 
članice DI Sevnica od prvega do desetega mesta v 
letu 2020. 
Rezultati turnirja:

1. mesto Meta Kralj, 
2. mesto Metoda Bec in 
3. mesto Marjeta Dobovšek.
Najboljši met: Metoda Bec

Končno smo lahko izpeljali športne dogodke, saj smo 
srečanja in druženja res potrebovali

OBVESTILO
Obveščamo vas, da so uradne ure od ponedeljka do 
petka, od 10. do 12. ure, dosegljivi pa smo tudi na 
telefonu. Telefonske številke vodstva so napisane v 
Utripu 2021.

Vse športne aktivnosti se izvajajo po navodilih NIJZ.

Vir: DI Sevnica  

Utrip življenja

Z velikonočnim časom se končuje 40-dnevni 
post, ki zapoveduje tudi nekaj dni strogega 
posta, ki ga mnogi upoštevajo. Veliko pa je tudi 
posameznikov, ki tudi sicer večkrat raje izberejo 
brezmesne jedi. Jedilniki pa zato niso nič manj 
raznovrstni, okusni in polnovredni. Tokrat z vami 
delimo idejo za brezmesno jed, ki bo prepričala 
še tako velikega mesojeda. Še posebno, če se 
boste odločili za testenine Gabaroni, ki so jih 
v receptu uporabili tudi v Gostilni Repovž, Hiši 
gastronomije Sevnica Premium. Naj vam tekne.

RECEPT

Testenine s paradižnikom

Omaka: 

Dobro zrelim paradižnikom na nasprotni strani 
peclja natanko zarežemo v kožo in jih za nekaj 
sekund damo v vrelo vodo. Paradižnike olupimo in 
jim odstranimo semena. Melancane prebodemo, 
prelijemo z oljčnim oljem, posolimo in jih 30 
minut na visoki temperaturi pečemo v pečici. 
Pečene olupimo in jim odstranimo semena, nato 
pa jih skupaj s paradižnikom toliko časa kuhamo, 
da dobimo dobro gostljato omako, ki jo na koncu 
začinimo s soljo, poprom in baziliko. 

Testenine: 

V vreli, slani vodi do polovice skuhamo testenine. 
V vmesnem času na ponvi prepražimo malo 
česna in orehov, zalijemo s paradižnikovo omako, 
v kateri nato do konca skuhamo testenine. Po 
testeninah z omako po želji naribamo staran 
kravji sir in pokapljamo z dobrim oljčnim oljem.

V receptu so uporabili Gabarone, ekološke 
testenine, narejene v Krmelju, ki jih odlikuje 
certifikat kakovosti Sevnica Premium.

Vinsko priporočilo: 

Grega Repovž, sommelier leta 2021 po izboru 
vodnika Gault & Millau, k tej jedi priporoča vino 
Carniola Alba, 2018, Huba Martinčič.

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

Foto: Miha Hrenk, Aklih Designe in arhiv Gostilna Repov

Naš proces in izkušnja pri naši storitvi je, da uporabnik 
od nas dobi veljavo, da je slišan, saj mu prisluhnemo, 
se z njim pogovarjamo in mu damo vero vase, da je 
še kako koristen in pomemben kot oseba. Običajno 
se starejši počutijo nekoristne in v napoto svojim 
otrokom in družbi. 

Ni res. 
Vaše izkušnje so za nas mlajše zelo pomembne 
in koristne, zato naj bo volja do življenja vaše prvo 
vodilo.
Dosegljivi smo na telefonski številki 040 414 234.

Vir: Družabništvo starejših 

Družabništvo 
starejših oseb

 
Pikado sekcija, ki deluje pod okriljem športne 
komisije pri Društvu upokojencev Sevnica je 4. marca 
razglasila najboljšega igralca pikada v letu 2020. 
Naziv in zlato medaljo si je prislužil Bojan Sorčan. 
Franci Selak je dobil srebrno medaljo,Toni Kovačič 
pa bronasto. V pikado sekciji DU Sevnica vodijo vse 
leto tudi evidenco, kdo od igralcev doseže najboljši 
rezultat na turnirju. Najboljši met v letu 2020 je uspel 
igralcu Franciju Selaku (629 točk) in za ta rekordni 
dosežek je prejel pokal.

Pikado sekcija pri Društvu upokojencev Sevnica ima 
v zadnjem času svojo vadbo te zanimive rekreativne 
športne zvrsti v zelo lepo urejeni, svetli in ogrevani 
igralnici v prostorih OZVVS (poleg Avtobusne postaje 
Sevnica) vsak četrtek ob 18. uri.

Vse ljubitelje pikada (upokojenke in upokojence) 
vabimo, da se pridružite pikado skupini in preživite 
nekaj svojega prostega časa v prijetni družbi in 
športnem vzdušju. Prijavite se lahko po telefonu 
041 706 490 ali na e-naslov franci.selak@gmail.
com. Vodja pikado sekcije pri društvu upokojencev je 
Franci Selak.

Brane Busar in Romana Ivačič 
za Društvo upokojencev Sevnica

Najboljši igralec pikada v letu 2020 je Sorčan Bojan.

Igralci pikada pri Društvu 
upokojencev Sevnica 
razglasili najboljšega 
igralca za leto 2020.

Po nekaj mesecih premora zaradi covida-19 je DI 
Sevnica ponovno začela izvajati športne aktivnosti, 
in sicer vadbe v balinanju v parku drevored, pikado 
v prostorih pri avtobusni postaji in namizni tenis v 
športnem domu KŠTM. 

V soboto, 6. marca, smo organizirali turnir z moško 
ekipo v pikadu. Na turnir so se uvrstili člani DI 
Sevnica od prvega do desetega mesta v letu 2020. 

 Aktivnosti DI Sevnica 

Ekipa v pikadu 
Društva upokojencev Sevnica s priznanji za leto 2020
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Kjer se vajina
ljubezenska

zgodba začne.

www.kstm.si

GRAD 
SEVNICA

Tel.: 051 680 289
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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.

ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI

izolacije
strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,48 €/kom

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.4.2021 na: 

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

RIFNIK: arheološki park, EKART: naš igralec, INDOL: indigu sorodna snov, PAELLA: španska jed

DNEVNI 
METULJ 
Z ŽIVO-

PISANIMI
KRILI

PRETIRANA
PRIJAZ-

NOST

KRAJEVNO 
BOŽANSTVO 

MEMFISA 
V STAREM 

EGIPTU

OTOŠKO 
OBMOČJE 
ZAHODNO 
OD VELIKE
BRITANIJE

KARIZMA-
TIČNI VODI-
TELJ POVOJ-

NE JUGO-
SLAVIJE

AMERIŠKA 
FILMSKA 
IGRALKA

(JENNIFER)

RAKAV
ČLOVEK

SLOVENSKI
HOKEJIST

V NHL
(ANŽE)

NABRUŠE-
NOST

KIPAR

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 

RADIJ

ORODJE
KOSCEV

ARHEOL.
PARK PRI

ŠENTJURJU

JEZERO V 
SEVERNI 
ITALIJI

TELEVIZIJA

ŠPANSKA
NARODNA

JED
AM. ROKER

(STEVE)

POPULARNA
POPEVKA

AM. PISAT.
(EDGAR
ALLAN)

ŽELEZOV
OKSID

SLOVENSKI
PEVEC

ZABAVNE 
GLASBE

OŽJA
NJIVA

KEMIČNE
SPOJINE

SLOVENSKI
TROBENTAČ

KOŠIR
GORSKA

RASTLINA

CEPLJENJE
NA OKO

UJETNIK 
TERO-

RISTOV
MANJŠA

OSA

BESEDILO

MOST V 
BENETKAH

IVAN
TAVČAR

NAŠA
IGRALKA

(BER-
NARDA)

NEKDANJI
JUŽNO-

AMERIŠKI
INDIJANEC
STOKANJE

IZRASTEK
NA GLAVI

BRNEŽ

LUDOLFOVO 
ŠTEVILO

ESTONCI

NOVA
VRSTA,

ODSTAVEK

INDONE-
ZIJSKI
OTOK

NEUMNA
ŽENSKA

SLOVENSKI 
IGRALEC

(PRIMOŽ)

RIM. CESAR
(MARK A.)
OSTANEK
KART PO
DELITVI

EMILIJAN
CEVC

INDIGU
SORODNA

SNOV

AMERIŠKI 
FILM-

SKI IGRALEC 
MINEO

TRAVA
ČETRTE
KOŠNJE

KRIČANJE,
VPITJE

ŽARNICA NA 
PLINSKO

RAZELEK-
TRENJE

NALEZLJIVO
VNETJE
KOŽE,

ERIZIPEL
DOBA

REKA NA 
SEVERO-
ZAHODU
NEMČIJE

PARAGVAJ-
SKI PISA-

TELJ
AUSGUSTO
... BASTOS

NORVEŠKA
PISATE-

LJICA
ANKER

LJUBEZEN-
SKI PAR

HERO IN ?
TINKARA

KOVAČ

IZMETAČ
TULCEV 

NABOJEV
V PUŠKI

KENIJSKI 
DRŽAVNIK 
KENYATTA

GRŠKA MATI
OLIMPSKIH 

BOGOV

ORIEN-
TALSKO

RASTLINSKO
BARVILO,

HENA

FRANCOSKA 
PISATE-

LJICA
TRIOLET

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
JUDITA ZIDAR.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Milan Dragar, Šentjur na polju 12, 1434 Loka pri Zidanem
2. nagrada: Beti Vovko, Partizanska cesta 10a, 1381 Rakek 
3. nagrada: Vlasta Starc, N.H.M. 17, 8290 Sevnica

VICOTEKA
Voda ima veliko moč
Učitelj: “Voda ima veliko moč. Kdo lahko navede 
primere?”
Janez: “Če moja mama joka, lahko dobi od očeta 
kar hoče.”

Težave med študijem
“Kaj ti je med študijem povzročalo največje 
težave?”
“Odpiranje steklenic piva s kovancem!”

Žepnina      
“Očka, če mi ne daš več žepnine, bom vsem  v šoli 
povedal, kako majhno plačo imaš in tudi to, 
koliko je v resnici stara mamica!”

Petice      
“Očka mi je obljubil 50 evrov za vsako petico,” je 
povedal Mišo učitelju.
“Saj nobene nimaš,” je odvrnil učitelj.
“Imam predlog: zapišite mi jih nekaj in denar si 
bova delila.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje objekt na sliki in kje se nahaja?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

»V svoja še tako majhna dejanja
vložite svoje srce, um in dušo. 

To je skrivnost uspeha.« 
                

Swami Sivananda

Nagrade za mesec APRIL
1. nagrada: pizza Poezija, ki jo podarja Pizzeria Rondo, 
        Planinska cesta, 8290 Sevnica
2. nagrada: škatla piškotov, ki jo podarja Slaščičarna Julija, 
        Trg svobode 1, 8290 Sevnica
3. nagrada: majčka visit Sevnica, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
        Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Najprej v solati,
nato zlate zvezde na trati,
a na koncu ostanejo le še beli padalci.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 sončnica

 Izžrebanka:
 Tia Cesar,  Studenec 50c, 8293 Studenec 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Cerkev na sliki se nahaja na Pečju, cerkev s. Marjete. 

Izžrebanec:
 Janez Traven, Glavni trg 36, 8290 Sevnica
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zastopnik za Slovenijo www.kz-sevnica.si

POSEJTE USPEH.

»SVETI	JURIJ	
IN	JURJEVI	PEVCI
NA	SEVNIŠKEM«

Ciril	Dolinšek
Knjiga 

»Sveti Jurij in jurjevi pevci na Sevniškem« 
opisuje 24 Jurjevih skupin, 

ki delujejo v Sevnici, njihove pesmi in zgodbe, 
ki so jih doživljali med jurjevanji skozi leta.  

Med branjem  predstavimo življenje Svetega Jurija, 
mite in legende, ki so se razširili po svetu 

in bogato različnost jurjevanja  na Slovenskem.       
Naročilo	knjige:	
041	704	136

e-pošta:	ciril.dolinsek@gmail.com

Knjiga »Sveti Jurij in jurjevi pevci 
na Sevniškem « opisuje 24 Jurjevih skupin, 
njihove pesmi in zgodbe, ki so jih skozi leta 
doživljali med jurjevanji po občini Sevnica. 

V knjigi spoznate bogato različnost jurjevanja
 na Slovenskem, resnično življenje Svetega Jurija, 

različne mite in legende o njem, 
ki jih poznajo in častijo po svetu. 

NOVA KNJIGA            
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FOFO d. o. o.
Čistilni servis in trgovina

041 722 689

   

Bohorska ulica 22

8290 Sevnica

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

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288



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

Ostanimo zdravi!
Vaše Društvo upokojencev Sevnica

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEVNICA

oddih v Hotelu Vita v Dobrni z možnostjo dodatnih aktivnosti 

članarino lahko poravnate v pisarni društva 

za vsa letovanja je možno koristiti turistične bone

je v terminu od 25. 4. do 30. 4. 2021 

- prične se ročnodelski krožek - prijavite se

ljubitelji petja - pevski zbor bo imel vaje 

- o zboru članstva vas bomo obvestili v naslednji številki Grajskih novic

vsak četrtek ob 18. uri - prijavite se

vsako sredo med 9. in11. uro ali jo nakažete na račun 

letovanje v hotelu Delfin Izola je od 22. 4. do 29. 4. 2021 

- prijave in vplačila akontacije do 7. 4. 2021

letovanje Dugi otok (še nekaj prostih mest) 

(cena 245 €/osebo, 5 x polpenzion) prijavite se čimprej

izleti po programu 2021 

(na pršut aprila odpade, Cernik Slavonija - maj - zbiramo prijave)

pikado - vadba vsak četrtek ob 18. uri v prostorih OZVVS - poleg 
Avtobusne postaje Sevnica (info: 041 706 490)

pri DH SI56 6100 0002 1920 698 s pripisom člana

od 26. 6. do 3. 7. 2021 (cena 395 €/osebo)

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

Želimo vam vesele, zdrave in mirne velikonočne praznike!

Spremljate nas lahko tudi na spletni strani:

https://dusevnica.weebly.com

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

Na Vrtnariji v Ribnikih in Cvetličarni »Silva« 

vam nudimo:

Sadike balkonskega cvetja, 

enoletnic, trajnic, 

semena in gomolje, zemljo, 

lonce, okrasne posode,

sadike EKO zelenjave, 

seme EKO Amarant in ostalih semenarn.

Sedaj je čas, da prinesete svoja korita in posode 

za poletno zasaditev. Vabljeni, da nas obiščete.        

VABIMO VAS NA PREDAVANJE
predava ing. Marija Hrovat

Sreda, 18. 3. 2020, ob 17. uri
 Kulturna dvorana Sevnica

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

Čestitke 
za praznike 

v marcu!

Pomlad nas vabi na naše vrtove.

www.radioaktual.si


