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Intervju

Oktober je 
mesec požarne varnosti. 
Zato je intervju posvečen 
področju gasilstva, o vrednotah 
katerega smo se pogovarjali 
z Marijo Miro Šraj. Poznamo 
jo predvsem po zelo aktivnem 
delu na področju gasilstva in 
po dolgoletnem sodelovanju s 
krajevno skupnostjo Boštanj. 
Je letošnja prejemnica 
republiškega srebrnega znaka 
Civilne zaščite in tudi srebrne 
plakete Občine Sevnica.

 Veliko zanimanje za gasilstvo ste kazali že kot otrok, 
v gasilske vrste pa ste stopili v srednješolskih letih. 
Kakšni so spomini na vaše prve »gasilske« korake? 

Pravzaprav z gasilstvom živim vse življenje. Naše 
prvo stanovanje je bilo v gasilskem domu. Tako sem 
spoznala delo in opremo kar na hišnem pragu. Vsa 
oprema, čeprav je bila skromna, mi je bila domača. 
Vedela sem, za kaj se uporablja. Oče, stric in stari oče 
so bili prav tako gasilci in v te vode smo zaplule tudi 
tri sestre, sprva kot tekmovalke v kategoriji mladink. 
Udeleževale smo se gasilskih tekmovanj na občinski 
in republiški ravni. Sama pa sem se že pri 16 letih 
začela izobraževati na raznih gasilskih tečajih.
 
Vse življenje ste gasilka s srcem in dušo. Kaj vse so 
bile vaše zadolžitve in naloge, katere funkcije ste 
opravljali? 

Najprej sem bila v društvu članica tekmovalne 
enote mladink, ko sem opravila izpit za sodnico 
gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin, 
pa sem prenehala tekmovati. Nato sem skoraj 40 

let sodila na gasilskih tekmovanjih na vseh ravneh: 
občinskem, regijskem, državnem, v Jugoslaviji pa 
tudi na republiškem. Medtem sem bila tudi več 
kot tri desetletja tajnica PGD Boštanj, nato pet let 
predsednica društva, zdaj sem članica nadzornega 
odbora. Na občinski ravni sem bila članica Upravnega 
odbora in Poveljstva Gasilske zveze Sevnica ter 
predsednica komisije za članice, nato blagajničarka 
zveze. Poleg tega sem bila 36 let zaposlena kot 
računovodkinja na Gasilski zvezi Sevnica. Na ravni 
Gasilske zveze Slovenije sem bila več mandatov 
članica komisije za tekmovanja, članica Sveta članic, 
dva mandata po pet let tudi članica Poveljstva 
Gasilske zveze Slovenije.
 

Svoje znanje aktivno ste vsa leta aktivno prenašali 
na mlajše gasilske ekipe. Kakšno je zanimanje za 
gasilstvo med mladimi? 

Da sem lahko bila dobra sodnica, sem morala 
poznati vse vaje v podrobnosti. Najbolje pa je, če 
lahko to znanje plemenitiš v domačem društvu. 
Najprej sem imela krožek na osnovni šoli, nato smo 
otroke motivirali, da so prihajali tudi v gasilski dom 
na vaje. S pomočjo preostalih mentorjev smo vzgojili 
kar številne gasilke in gasilce. Tudi zdaj se trudimo 
privabiti večje število otrok v gasilske vrste. Društvo 
vsako leto oktobra pripravi dan odprtih vrat, na 
katerem so dobrodošli otroci iz vrtca, osnovnošolci in 
drugi krajani. Mlade je kar težko pridobiti v gasilske 
vrste, če starši nimajo posluha za to. Otroci so tudi 
popoldne bolj obremenjeni z raznimi dejavnostmi in 
iščemo proste ure za gasilske vaje.

 
Kako se mora v prevladujoče moških gasilskih vrstah 
– bila ste denimo tudi sodnica na tekmovanjih – 
znajti ženska v uniformi?

Sama nisem imela nikoli težav z vključitvijo v 
prevladujočo moško populacijo v gasilstvu. 
Sprejetost in spoštovanje si pridobiš predvsem sam, 
in sicer s spoštljivostjo do drugih, strokovnostjo, 
upoštevanjem različnosti in tovarištvom. Gasilsko 
uniformo za članice nosim s ponosom, saj sem tudi 
sama sodelovala pri osvežitvi kroja in njene podobe.
 

V gasilstvu imate velik ugled in spoštovanje prav 
zaradi svoje predanosti, uspešnosti, vztrajnosti, 
ljubezni do dela in lepega odnosa do ljudi. Katere 
vrednote gasilstva bi morali ceniti in negovati vsi 
ljudje v življenju nasploh? 

V gasilstvu že otroke v najmanjših kategorijah učimo 
tovarištva, medsebojne pomoči in spoštovanja. 
Tudi programi in vaje so sestavljeni tako, da so 
tekmovalci odvisni drug od drugega. Prav tako je 
na intervencijah, pri katerih ima beseda tovariš še 
prav močan pomen – zanesti se na tovariša v težkih 
trenutkih. Tudi sicer bi se morali ljudje zavedati, da 
je potrebno v življenju priskočiti na pomoč vsakomur 
v stiski, ne glede na to, kdo je ali kakšen status ima. 
To potrjujemo gasilci s hitrimi odzivi pri odpravljanju 
posledic po vremenskih ujmah.

Kaj vas poleg gasilstva še veseli in vam polni 
življenje?

Imam to srečo v življenju, da me veseli ogromno 
stvari, da znam marsikaj postoriti doma in na vrtu 
ter gospodinjska opravila. Druženje s prijatelji 
in sorodniki ter ukvarjanje s hobiji me vedno 
navdaja z dobro energijo. Tudi kakšnemu dobremu 
popotovanju se ne odrečem, pa obisku kulturne 
prireditve tudi ne.
 

Pogovarjala se je Tanja Žibert.

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

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

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

Prihodnja številka izide novembra 2018, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 10. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Pred nekaj dnevi sem bila prostovoljka pri 
projektu Sopotniki. Prav posebna izkušnja. 
Zapomljiva za vse življenje. 

Tovrstni projekti te vsakič znova spomnijo, da vsi 
ljudje kdaj potrebujejo pomoč in da je pozitivna 
lastnost človeka, da zna to pomoč nuditi. 
Predvsem pa te pripravijo k razmisleku, kaj je 
še tisto nekaj več, kar lahko narediš vsak dan za 
sočloveka, da mu pomagaš in mu polepšaš dan. 

Hvala vsem prostovoljcem, ki nam dajete zgled 
in nas spomnite na to, kako malo je treba, da 

se svet spremeni. Rezultati seveda niso vidni 
čez noč, zato je tudi neučakanost nespametna. 
Pomemben je vsak posameznikov korak. 

Na pomanjkljivosti drugih glejmo s sočutjem, 
ne z obtoževanjem. Ni težava v tem, kako bi se 
morali oni spopadati s težavami, težava oziroma 
izziv je v tem, kako se mi odzovemo na situacijo 
in kaj  bi morali ob tem narediti.

 
Mojca Pernovšek

Sobota

27.10.2018
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Izrezovanje buè

Nagrajevanje najbolj domiselnih buè… Dekoriranje èarovniških muffinov z Radegundo

Animacije za otroke Èarovniški zvarki in prigrizki»Strašljive« ustvarjalne delavnice

Èarovniška poslikava obraza

GRAJSKE BUCKE
v

Spremljevalni program

SEVNICA

Grad Sevnica
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Občinske strani

Razpisa 
za štipendiranje 
do 15. oktobra

Odprt je javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2018 za štipendiranje 
bodočih prevzemnikov kmetij. Namen ukrepa je 
finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, 
študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke 
iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali 
in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči 

prevzemniki.

Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se 
spodbuja tudi uvajanje novega znanja in tehnologij 
kmetijske proizvodnje. Upravičenec do štipendije 
mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in 
živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih 
sredstev je 14.280 evrov. Prejemniki občinske 
štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki 
državne štipendije ali druge občinske štipendije.

 
Tretje leto zapored Občina Sevnica razpisuje 
10 štipendij za srednješolsko izobraževanje 
pridobitve izobrazbe za deficitarne poklice, in 
sicer v šolskem letu 2018/2019 za naslednje: 
kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, 
oblikovalec kovin – orodjar, strojni ključavničar, 
strojni mehanik, električar, avtokaroserist, 
avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske 
in hotelske storitve (kuhar), natakar, mizar, zidar, 
klepar – krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, 
slikopleskar – črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec 
keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater 
strojnih instalacij, strojni tehnik in lesarski tehnik.

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z 
namenom zagotavljanja ustreznega kadra na 
trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev 
ter spodbujanja vpisa na vrste in področja 
izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj 
in izboljšujejo zaposljivost, ter tistih področij 
izobraževanja, za katera ni dovolj zanimanja. 
Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 9.600 
evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo 
biti hkrati tudi prejemniki kadrovske štipendije, 
državne štipendije za podporo deficitarnim 

poklicem ali druge občinske štipendije.

Razpisna dokumentacija obeh razpisov 
je dostopna na spletni strani 

www.obcina-sevnica.si 
oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Sevnica. Rok za oddajo vloge na oba 

razpisa je do vključno 15. oktobra 2018.

Občinski svet Občine Sevnica se je septembra na 
sevniškem gradu sestal na 33. redni seji. Osrednja 
vsebinska točka je bila namenjena obravnavi poročila 
o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju, 
ki izkazuje urejeno poslovanje vseh neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov in izvajanje 
proračuna skladno s pričakovanjem. Zagotovljena 
je tekoča likvidnost, financiranje zakonskih nalog 
poteka po načrtih, izvedbeni del proračuna pa se z 
izvajanjem investicij prevladujoče realizira predvsem 
v drugi polovici leta.

Od drugih točk dnevnega reda so člani in članice 
sprejeli nekaj sprememb in dopolnitev poslovnika 
občinskega sveta, za predstavnika ustanoviteljice 
Občine Sevnica v Upravni odbor javnega zavoda 
Regionalna razvojna agencija Posavje pa so imenovali 
direktorja občinske uprave Zvoneta Košmerla. Kot 
novi predstavniki ustanoviteljice so bili v Svet javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane 
Gale Sevnica imenovani Miran Štern, Vita Simončič 
Jordan in Doris Možic Žičkar. Med drugimi točkami 
dnevnega reda so potrdili uvedbo postopka priprave 
novega občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za stanovanjsko sosesko v Dolenjem Boštanju in 
soglašali s predlogi sistemizacij delovnih mest v 
vrtcih.

33. redna seja 
Občinskega sveta 
Občine Sevnica

V Evropskem tednu mobilnosti 2018, ki je potekal 
od 16. do 22. septembra, se je tudi v sevniški občini 
zvrstilo več aktivnosti in dogodkov. Predstavljamo jih 
v nadaljevanju. 

Prikazovalnik hitrosti

Pri boštanjski osnovni šoli je bil namenu predan 
prikazovalnik hitrosti. Nameščen je v neposredni 
bližini šole, ob zelo prometni lokalni cesti pri prehodu 
za pešce. Njegov cilj je zmanjšanje deleža prehitrih 
voznikov, kar pomembno pripomore k umirjanju 
prometa in večji cestnoprometni varnosti. Navzoče 
sta pozdravila ravnateljica Vesna Vidic Jeraj in župan 
Srečko Ocvirk, pomen varnosti otrok v cestnem 
prometu pa je zajel glasbeno in dramsko obarvani 
kulturni program z naslovom Vozniki, pazite na nas! 

To pa ni edina novost pri šolah, pri sevniški namreč 
voznike na otroke na cestah opozarjajo nove talne 
označbe, namenjene umirjanju prometa.    

Sevnica, gibaj se!
Letošnja posebnost tedna mobilnosti je bilo povabilo 
Občine Sevnica k sodelovanju v pohodniškem izzivu 
Sevnica, gibaj se! Zadovoljen občan je zdrav občan 
in z željo krepitve motivacije h gibanju kot ene 
ključnih prvin zdravega življenjskega sloga je Občina 
Sevnica pripravila posebno spletno aplikacijo, ki 
beleži pohode, število prehojenih kilometrov in 
sočasno tudi prihranek izpusta ogljikovega dioksida. 
Posameznike, skupine, ekipe, društva in organizacije 
smo povabili, naj sodelujejo v pohodniškem izzivu 
in v spletni aplikaciji beležijo svoje aktivnosti, lahko 
tudi izlet s kolesom ali druge opravke. Sodelujoči 
so »prispevali« 1345 kilometrov in prihranili 202 
kilogramov izpusta ogljikovega dioksida.

Na poti s Sopotniki
V sevniškem programu evropskega tedna mobilnosti 
je sodeloval tudi Zavod Sopotniki, ki s podporo Občine 
Sevnica in v organizaciji KŠTM Sevnica starejšim 
občanom omogoča brezplačne prevoze za starejše. 
Letošnji teden mobilnosti je bil zanje še posebno 
pomemben, saj se je osredotočal tudi na ozaveščanje 
problematike trajnostne mobilnosti med starejšimi. 
S storitvijo želijo preprečiti ali prekiniti izoliranost 
in osamljenost starejših prebivalcev predvsem iz 
manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, 
odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav 

Prikazovalnik hitrosti bdi nad (pre)hitrimi vozniki v Boštanju.

Evropski teden mobilnosti
Predstavniki Občine Krško in Mestne občine Ptuj 
so prikazali dobre prakse iz tujine in slovenskega 
prostora, kako najti in udejanjati vzvode oživljanja 
mestnih središč, da ta (p)ostanejo privlačna za 
domačine in tudi obiskovalce. Osrednja tema 
razprave so bile možnosti povezovanja in rešitev, ki 
stremijo k privabljanju večjega števila obiskovalcev in 
ponudnikov v mestna središča. Izvedbo dogodka sta 
finančno podprla Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter Javna agencija SPIRIT, ki podpira 
mehanizem oziroma model menedžmenta mestnih 
središč.

Občina Sevnica je v sodelovanju z Občino Krško, 
Mestno občino Ptuj in ponudniki mestnega jedra 
Krškega povabila podjetnike, trgovce, gostince in 
druge deležnike na izobraževanje oziroma delavnico 
na temo menedžmenta mestnih središč. Delavnica, 
ki je potekala septembra na sevniškem gradu, je bila 
namenjena vsem ponudnikom iz mestnih središč in 
tudi vsem drugim lokalnim ponudnikom, izvajalcem 
podjetniških, turističnih, kulturnih in športnih 
dejavnosti ter predstavnikom lokalnih skupnosti in 
vsem, ki si želijo razvoja kraja. 

Delavnica je potekala na sevniškem gradu.

Menedžment 
mestnih središč

Talne označbe pri sevniški šoli
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Ta je slikovito prikazala pomen varnosti in upoštevanja 
cestnoprometnih predpisov. Izvedbe predstave so 
potekale v Boštanju, Krmelju in Sevnici.

Obisk Tima Gajserja
Osrednja prireditev Evropskega tedna mobilnosti 
s kulturnim programom ter vsebinami s področja 
trajnostne mobilnosti in varnosti je to leto potekala 
na Osnovni šoli Tržišče. Letošnji slogan Združuj 
in učinkovito potuj je v ospredje postavil koristi 
prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj. 

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe 
vseh ljudi po mobilnosti, obenem pa zmanjšati 
promet in njegove škodljive posledice. Osrednja 
prireditev s povezovanjem vseh naštetih ciljev je 
okrog 600 učencem iz celotne sevniške občine, ki so 
se udeležili dogodka, ponudila zanimivo in predvsem 
poučno vsebino.

Po kulturnem programu v organizaciji Osnovne šole 
Tržišče in nagovorih ravnateljice Zvonke Mrgole, 
župana Srečka Ocvirka in koordinatorja tedna 
mobilnosti Romana Perčiča je sledil vsebinski del 
prireditve. Policisti Policijske postaje Sevnica so 
predstavili vozila in opremo, sodobno električno kolo 
je predstavil Matjaž Traven iz Kolesarskega centra 
Krško-Sevnica, hibridno vozilo Toyota pa Tomaž 
Slapšak iz TPV Avto Novo mesto. Z velikim aplavzom 
so učenci pozdravili osrednjega gosta Tima Gajserja, 
slovenskega motokrosista in tudi policista, ki je v 
pogovoru z učenci predstavil svojo vlogo promotorja 
pri ozaveščanju o pomenu varnosti in preventive v 
prometu.

Nova kolesarnica
V sklopu tedna mobilnosti je bil za konec že 
tradicionalno izveden skupni regijski projekt 

Poučna lutkovna predstava

posavskih občin Radeče, Sevnica, Krško in Brežice, 
in sicer kolesarsko popotovanje S kolesom od 
Radeč do Brežic. Kolesarska karavana, ki je varno in 
organizirano potovala pod vodstvom marljivih članic 
in članov Kolesarskega društva Sevnica, se je v Sevnici 
ustavila pri športnem domu, tam pa je bila namenu 
predana nova kolesarnica.

Kolesarji pod okriljem 
nove kolesarnice pri sevniškem športnem domu

OKTOBER – 
MESEC POŽARNE VARNOSTI
Povabilo na prikaz dejavnosti gasilcev 

Gasilske zveze Sevnica
Poglavitna tematika letošnjega meseca varstva 
pred požari je namenjena številki za klic v sili 
112. Slovenija je številko 112 uvedla leta 1997 
kot druga država v Evropi. Vsi klici na številko za 
klic v sili 112 morajo biti brezplačni, nanjo pa 
lahko pokličemo s stacionarnega ali mobilnega 
telefona oziroma pošljemo kratko sporočilo 
(SMS). Na Gasilski zvezi Slovenije ugotavljajo, 
da vsakodnevna praksa kljub stalni promociji 
in dolgoletni uporabi te številke še vedno kaže, 
da smo ljudje premalo ozaveščeni in poučeni 
o možnosti uporabe številke za klic v sili. Zato je 
cilj letošnjega meseca požarne varnosti občane 
ozavestiti tudi o pomenu poznavanja in pravilni 
uporabi številke 112 za uspešno in pravočasno 
aktiviranje gasilcev in drugih reševalnih enot, ki 
jih občani kličejo na pomoč ob požarih in drugih 

nesrečah.

Kot vsako leto se aktivnostim v mesecu požarne 
varnosti pridružuje tudi Gasilska zveza Sevnica. 

Gasilska zveza je strokovni usmerjevalec petnajstih 
v občini delujočih gasilskih društev, odlikujeta 
pa jo pomembna izobraževalna in povezovalna 
vloga. Izvajali bodo demonstracije in druge vaje, 
na katerih bodo preizkusili operativno sposobnost 
enot. Aktivni bodo tudi najmlajši člani, saj bosta 
izvedena občinski in regijski kviz gasilske mladine. 

V soboto, 13. oktobra, bo od 9. ure 
na parkirišču za HTC v Sevnici 

osrednji dogodek: 
prikaz dejavnosti gasilcev 

Gasilske zveze Sevnica.
Prikazali bodo vozila in opremo, potrebno za 
gašenje in reševanje ob naravnih in drugih 
nesrečah. Na ogled bodo različne demonstracijske 
vaje gasilcev ob nesrečah, med drugim tudi 
predstavitev reševanja s specialnim vozilom za 

reševanje z višin MULTISTAR.

Vljudno vabljeni k obisku dogodka.

skorajda ne zapuščajo doma. Sopotniki tako starejše 
zapeljejo k zdravniku, v trgovino, na obiske, kulturne 
prireditve in še kam.

Prostovoljcem sta se kot častna prostovoljca pridružila 
tudi direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek 
in župan Srečko Ocvirk. Ob uvodnem pogovoru s 
koordinatorko Bernardo Kidžin sta se prepričala o 
dobri organiziranosti delovanja Sopotnikov in se 
jim zahvalila za predano delo, nato pa iz prve roke 
na terenu dobila še potrditev občanke, da je storitev 
izjemno dobrodošla in v veliko pomoč.

Sopotniki so namenjeni starejšim občanom, 
upokojencem. Predvsem tistim iz oddaljenih vasi, 
ki ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev. 
Za rezervacijo prevoza lahko pokličejo teden dni ali 
nekaj dni vnaprej na telefonsko številko 031 338 
187, in sicer od ponedeljka do petka, od 8. do 16. 
ure, z izjemo praznikov. Uporabnikov je čedalje več, 
do zdaj 144. Letos je bilo opravljenih 531 prevozov 
in prevoženih več kot 16.200 kilometrov. Sopotniki 
so prostovoljni vozniki, različnih starosti in poklicev. 
V sevniški občini jih je pet, vsekakor pa je dodatna 
pomoč izjemno dobrodošla. Zato vse, ki bi si prav 
tako želeli pomagati, vabijo, naj pokličejo telefonsko 
številko 031 338 187. 

Pridni ocenjevalci parkiranja
Na parkiriščih v okolici vrtcev in šol po občini in 
mestu je v sklopu tedna mobilnosti že peto leto 
potekala akcija Smeško in Kisko. S Smeškom so bili 
nagrajeni vozniki, ki so parkirali pravilno in zgledno 
ter omogočili nemoten prehod pešcev, Kisko pa je 
nekatere prijazno opozoril na oviranje poti pešcev 
oziroma na nepravilno parkiranje. 

Vsi sodelujoči otroci so si ob koncu akcije ogledali 
predstavo Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica z 
naslovom (Ne)zgode v prometu. 

Prijazno se je akciji odzvala 
tudi Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica.

Župan kot častni protovoljec sopotnikov

Ocenjevanje parkiranja v Krmelju

Tim Gajser je z veseljem odgovoril na vprašanja ...

... in si vzel čas tudi za avtograme.
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Martin Pečarič zmagovalec 
viteškega turnirja 
 
Zadnji dan avgusta so se na našem gradu zbrali 
pripadniki Evropskega reda vitezov vina – Konzulata 
za Slovenijo na že 24. Slovenskem vinskem viteškem 
turnirju. V konzulat je vključenih 255 udov in udinj 
po različnih redovnih stopnjah. Tokrat so se odločili, 
da bo to turnir sorte modra frankinja iz vinorodne 
dežele Posavje, potekal pa je po redovnem protokolu. 
Po zbiranju v atriju gradu so udeleženci vstopili v 
dvorano Alberta Felicijana. Pevka Anja Žabkar je 
zapela slovensko himno, nato pa so po uvodnem 
pozdravnem nagovoru prvega prokonzula konzulata 
Tomislava Kovačiča udeležence nagovorili še župan 
Srečko Ocvirk, vinska kraljica Slovenije Katarina 
Pungračič in predstavnik senata Zlatko Franc Dreu. 
Nato sta direktorica JZ KŠTM Mojca Pernovšek in 
svetovalec za kulturo Rok Petančič predstavila utrip 
gradu in Sevnice. 

V akademskem delu turnirja, ki je sledil, je imel 
konzularni enolog dr. Julij Nemanič predavanje o 
modri frankinji in njenem izvoru. Legatni vikar Jože 
Pibernik je v grajski kapeli blagoslovil vino in podal 
nekaj misli, nato pa so se vitezi preselili v poročno 
in konferenčno grajsko dvorano. Vodja turnirja in 
prvi legat legature za Belo krajino, Dolenjsko in 
Posavje Franci Sotošek je predstavil sedemčlanski 
sodni zbor. Predsednica je bila legatna enologinja 
Ivanka Badovinac, člani pa dr. Julij Nemanič, Boris 
Beloglavec, Srečko Kenda, Miha Berus, Jure Tomič in 
Stane Bajuk. 

Na turnirju je sodelovalo skupno 16 vzorcev v dveh 
kategorijah. V prvi so bile mlajše frankinje letnikov 
2017 in 2016 (bilo je 12 vzorcev), v drugi pa so bile 
štiri starejše modre frankinje letnika 2015 in starejše. 
Vzorce so ocenjevali vsi navzoči, a štele so le ocene 
sedmih članov sodnega zbora. Vsi izbrani vzorci in 
njihovi pridelovalci si zaslužijo pohvalo za kakovost. 
V vlogi točajev v značilnih modrih predpasnikih so 
sodelovali člani Društva vinogradnikov Šentjanž s 
Stanetom Ermanom na čelu. 
Med mlajšimi frankinjami je sodni zbor najvišjo 
oceno dal modri frankinji Mirjana Kulovca iz Straže 
na Dolenjskem, medtem ko je bila za najboljšo 
starejšo modro frankinjo izbrana modra frankinja 
Martina Pečariča iz Čuril pri Metliki. Zmagovalca sta 
se pomerila v velikem finalu in zmagovalec viteškega 
turnirja je postal Martin Pečarič. 
Turnir se je končal z evropsko in viteško himno, na 
trobento pa ju je zaigral Dejan Brečko. 
Vitezi Evropskega reda upajo, da so s tem dogodkom 
še bolj utrdili vlogo in pomen vinske sorte modre 
frankinje v regionalnem okolju vinorodne dežele 
Posavja in širše v Sloveniji kot dodane vrednosti v 
potencialnem pomenu razvoja turizma in kulture 
ter izkaza modrosti razumnega pitja vina in čaščenja 
žlahtnega vina.

 Franci Sotošek

Viteški turnir 
modre frankinje 

 
V objemu grajskega parka je v nedeljo, 16. septembra, 
potekal prav poseben dobrodelni dogodek Rotaract 
kluba Sevnica Ženske za ženske. S tem smo člani 
gostujočega kluba želeli združiti pomembna 
sporočila: ponovno rabo oblačil, ljubezen do vseh 
vrst teles in ozaveščanje o nasilju nad ženskami. 

V prvem delu so zbrane z navdihujočimi besedami 
nagovorile blogerke Nataša Mernik in Katarina Mljač, 
ki s projektom I Am All (Wo)man širita idejo o body 
positivity, ter Petra Arula. Sledila je modna revija 
z osmimi manekenkami, ki ne ustrezajo merilom, 
standardom in pričakovanjem družbe, imajo pa tisto 
nekaj več – iskrice v očeh in samozavest, da so, kar 
so. V treh izhodih so predstavile oblačila, ki so jih 
za to priložnost donirali v Stari šoli Krško, trgovini 
ponovne uporabe zavoda KNOF. Z idejo iz preteklosti 
v sedanjost in prihodnost so jih dodelale in predelale 
članice Rotaract kluba Sevnica. 

Sledilo je sproščeno druženje s »show roomom« 
in glasbeno popestritvijo mlade pevske Gaje 
Prestor v atriju sevniškega gradu. Sredstva, zbrana 
s srečelovom in prodajo oblačil, bomo namenili 
Zavodu Emma – centru za pomoč žrtvam nasilja, 
organizacijski enoti v Krškem. 

Za uspešno izpeljani dogodek se zahvaljujemo vsem 
sodelujočim, podpornikom, sponzorjem, donatorjem 
ter obiskovalkam in obiskovalcem.

Vir: Rotaract klub Sevnica

Dobrodelna modna revija 
Ženske za ženske

 
Planinsko društvo Lisca Sevnica je spet organiziralo 
edinstveno pohodno (rekreativno) in trail 
(tekmovalno) prireditev, 4. Sevniški planinski 
maraton 2018, ki je potekal v soboto, 25. avgusta, 
s startom in ciljem pri športnem domu v Sevnici. 
Udeleženci so lahko izbrali eno izmed šestih različnih 
pohodnih poti, dolgih od 6 do 66 kilometrov. 

Sevniški planinski maraton je ponudil izzive vztrajnim 
pohodnikom, »trail« tekačem, pohodniške užitke, 
rekreacijo družinam ter športno-kulturno-zabavno 
preizkušnjo najmlajšim, ki jih spodbujamo k zdravemu 
načinu življenja z gibanjem v naravi. Med teki in 
pohodi so udeleženci iz različnih krajev Slovenije 
in Hrvaške spoznavali številne naravne vrednote in 
kulturne zanimivosti (cerkve, gradove, običaje …). 
Prireditev je bila tekmovalne in rekreativne narave, 
poudarek pa je bil na gibanju in druženju. 
Na najkrajših poteh (6 km dolgi Škratkovi grajski poti 
in 11 km dolgi Cicibanovi poti) so udeleženci med 
pohodi ustvarjali na lutkovnih delavnicah na Svetem 
Roku, na grajskih igrah v grajskem parku sevniškega 
gradu, kjer so se lahko udeležili tudi sokolarske 
predstave Sokolarske skupine Biatec iz Slovaške. Na 
startno-ciljnem prostoru so otroci lahko uživali v 
športnih aktivnostih in animaciji za otroke društva 
Mini kraljestvo ali v vožnji s konferenčnim kolesom 
za sedem oseb. 
Večina od skoraj 150 udeležencev se je podala na 
Lisjakovo pot (18 km), Ajdovsko pot (28 km) ali 
na 49 km dolgo Maratonovo pot, vse poti pa so 
vodile pretežno po markiranih planinskih poteh po 
gozdovih, travnikih, grebenih s čudovitimi razgledi, 
mimo izjemnih kulturnih in naravnih znamenitosti. 
Vse so vodile na posebej zanimivo območje Lisce (947 
m), najbolj priljubljene izletniške točke v Posavju. Na 
poteh so bile kontrolne točke z okrepčili, kulturnim 
programom, animacijami za najmlajše …
Na najdaljši, kar 66,5 km dolgi Gamsovi poti, ki 
je bila edina tekmovalna, se je v boj za najboljša 
mesta podalo 17 »trail« tekačev, od katerih jih je 
12 uspešno prišlo do cilja. Najhitrejši med njimi je 
bil Mitja Kelemen s časom 7 ur 47 minut 2 sekundi, 
drugi je bil Dejan Ernestl s časom 8 ur 1 minuta 37 
sekund, tretji pa Aleš Mars s časom 8 ur 56 minut in 
12 sekund. 
Uradni rezultati Gamsove poti so objavljeni na 
spletni strani: http://www.planinskimaraton.si/6---
gamsova---665-km.html. 
Vsi udeleženci so prejeli priznanje za opravljeno pot, 
najboljši na Gamsovi poti pa izvirne lesene medalje, 
darilne bone in praktične nagrade. Nagradili smo 
tudi najstarejšega, najmlajšega, najtežjega in najbolj 
izvirno oblečenega udeleženca ter najbolj številčno 
družino in največjo organizirano skupino, ki se je 
udeležila prireditve. 
Čeprav je malce ponagajalo vreme, se mnogi niso 
ustrašili in si bili edini, da je treba sodelovati, se 
razgibati, sprostiti v naravi, narediti kaj zase in 
se obenem še zabavati, spoznati nove ljudi, poti, 
doživetja, zanimivosti. 
Fotogalerija dogajanja je objavljena na spletni strani: 
http://www.planinskimaraton.si/fotogalerija.html. 
Veselimo se že 5. Sevniškega planinskega maratona, 
ki bo predvidoma v soboto, 31. avgusta 2019.
 

Rok Petančič, Planinsko društvo Lisca Sevnica

Sevniški planinski 
maraton 2018

foto: Nejc Romih

foto: Nejc Romih
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Družinski inštitut Zaupanje je v sklopu regionalnega 
projekta Rast(išče) sreče, ki ga Republika Slovenija 
in Evropska unija sofinancirata iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, začel izvajati ulična dela. To 
je terenska oblika mladinskega dela, pri kateri se 
mladinski delavci otrokom in mladostnikom približajo 
na ulicah, z namenom popestritve vsakdanjika otrok 
in mladostnikov ob izvajanju najrazljičnejših športnih, 
kulturnih ali izobraževalnih aktivnosti. 

V sklopu omenjenega projekta je Družinski inštitut 
Zaupanje na otroškem igrišču v Naselju heroja 
Maroka začel izvajati delavnice hoje po vrvi 
(slackline). Organizirane so bile v sodelovanju s 
Kmetijo Veles, ki v sklopu prostovoljskega programa 
Erasmus+ gosti izkušenega »slacklinerja« Jakuba iz 
Češke. K sodelovanju in načrtovanju novih aktivnosti 
pa so vabljeni tudi novi prostovoljci, ki jih veseli 
pestro in dinamično delo z mladimi.

Nina Krohne, strokovna sodelavka

Rastišče sreče 
na sevniških ulicah  

Marija Rešeta se je rodila 14. julija 1928 kot drugi 
izmed šestih otrok družini Jontez na Kamenici. 
Osnovno šolo je obiskovala v Šentjanžu. Šolanje 
je jeseni leta 1941 prekinila splošna deportacija 
prebivalstva širšega območja v nemška taborišča. 
Člani družine so bili po namestitvi v zbirna taborišča 
razporejeni k različnim delodajalcem. Marija je 
med drugim delala kot zastonjska delovna sila v 
gostinskem lokalu ali opravljala druga dela v različnih 
družinah. Rada pove, da je kljub trdemu delu daleč 
od doma, doživela tudi kaj prijetnega. 
Po koncu vojne se je družina vrnila na Kamenico in 
morali so začeti znova. Hiša je sicer še stala, a skozi 
okna sta rasla grmovje in robidovje. Trdega dela je 
bilo na pretek. 
Leta 1954 se je poročila z Ivanom Rešeta in se preselila 
na Novi Grad. Tudi v zakonu sta prevladovala trdo 
delo in veliko odrekanja. Živeli so skupaj z moževo 
materjo, saj so očeta med vojno ustrelili kot talca. 
Mož Ivan je delal na železnici, Marija pa je morala 
postoriti vse potrebno na majhni kmetiji. A delala je 
z veseljem. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, 
Janko in Milan. 
ln kako se počuti zdaj, ko je kljub nenehnemu 
odrekanju, trdemu delu, naporom dočakala 
častitljivih 90 let? 
Dobro. Kljub starostnim tegobam in bolezni je 
veselega duha. Njeno vodilo življenja so poštenost, 
skromnost, veselje do dela in življenja in dobri odnosi 
do soljudi. Rada se spomni lepih dogodkov. Rada je 
vesela. Pozitivna naravnanost jo vodi v novi dan. 
Neprijetnosti jo žalostijo, a nekatere je postavila na 
stran. Želi si več zdravja, pozornosti. 
Po smrti moža pred dvema letoma se je preselila v 
Trubarjev dom Loka in zdaj si krajša čas v druženju s 
sostanovalci in z molitvijo. V veliko veselje so ji tudi tri 
vnukinje in pet pravnukov. 

Ob tem častitljivem jubileju, prav na rojstni dan, je 
bilo v Tubarjevem domu prav veselo, saj so bili ob 
njej sinovi in vnukinje z družinami. Z obiskom in 
darili so jo razveselili tudi gosti, župan Srečko Ocvirk, 
predsednik KS Boštanj Jože Udovč, predsednica in 
poverjenik RK Boštanj Jelka Bec in Rafael Blas ter 
predstavnik društva izgnancev Adolf Mirtelj. 
Marija, še na mnoga leta.

Jelka Bec

90 let Marije Rešeta 

 

Liscina prva kreatorka in 
modelarka praznovala
V ponedeljek 10. septembra, smo se zbrali na 
srečanju v Sevnici ob njenem jubileju njeni nekdanji 
ožji sodelavci in sodelavke razvoja in tehnične 
priprave ter še nekatere njene aktivne sodelavke. 
S svojo navzočnostjo in lepimi željami so jo počastili 
tudi prvi tehnični direktor Lisce in nato prvi direktor 
Impleta, 85-letni Edi Žbogar, trenutno še najstarejši 
živeči generalni direktor Lisce Valentin Dvojmoč, ki je 
vodil Lisco drugi po vrsti, in predstavnica današnjega 
kolektiva Meri Kelemina. 

Obudili smo spomine na lepe čase ekspanzije in rasti 
podjetja, dobrega delavnega vzdušja in dobrega 
medsebojnega razumevanja. Gospa Lojzka je še 
vedno mladostna in kot vedno pozitivno razpoložena, 
čeprav je na kmetiji v Podgorici Dougart glavna 
skrbnica za vse in za obolelega moža. Seveda pa ji, 
kot pravi, ob večjih delih priskočijo na pomoč tudi tri 
hčere z družinami. 

Prijetno srečanje je organizirala sodelavka in prva 
kreatorka kopalnega programa Lisce Nevenka Vahtar.
 

Janez Levstik

Lojzka Imperl 
praznovala 80. rojstni dan

foto: Tone Zgonec

 
V soboto, 25. avgusta, je Kulturno-športno društvo 
Lukovec v sodelovanju z Aktivom žena organiziralo 
srečanje starejših vaščanov Lukovca. Udeležilo se ga 
je kar nekaj vaščanov. Vabljene je najprej pozdravil 
predsednik KŠD Lukovec Stanko Lisec, nato pa so jim 
otroci pripravili kulturni program z venčkom ljudskih 
pesmi, ob katerih smo skupaj zapeli. 

Povabljeni so ob hrani, pijači in domačem pecivu 
prijetno kramljali in zaplesali ob zvokih harmonike. 
Zadovoljni in veseli obrazi naših spoštovanih 
vaščanov so dokaz, da so popoldne preživeli lepo, 
zato smo se poslovili z obljubo, da se prihodnje leto 
spet srečamo. 
 

 Stanka Žnidaršič, KŠD Lukovec

Srečanje starejših 
vaščanov na Lukovcu



8 oktober 2018

TZOS

 
V soboto, 1. septembra, smo se odpravili k našim 
rojakom v Doberdob pri Gorici. Doberdob je 
slovensko naselje v Italiji, ki je bilo med prvo svetovno 
vojno prizorišče krvavih bojev, saj je tam potekala 
soška fronta. V tem manjšem slovenskem naselju, le 
streljaj od slovenske meje, je potekal že 18. svetovni 
festival praženega krompirja. Udeležilo se ga je več 
kot 50 ekip iz Slovenije in tujine. Naš kraj Tržišče pa 
je bil najverjetneje najbolj množično zastopan, saj 
smo se ga udeležila kar štiri društva iz Tržišča: Aktiv 
kmečkih žena, Društvo upokojencev, Klub ljubiteljev 
starih vozil Mirenske doline Hrast in Turistično 
društvo. Občino Sevnica nas je skupaj zastopalo 
kar osem društev, to pa kaže na veliko zanimanje 
za ta dogodek. Zato bi bilo vredno razmisliti o tem, 
da bi tudi Sevnica kandidirala za organizacijo tega 
prijetnega dogodka. 

Zjutraj smo se zbrali v Tržišču ter na avtobus naložili 
vso potrebno opremo in pripomočke, seveda pa 
tudi že doma skuhan krompir, razne začimbe in 
dodatke za pripravo te tradicionalne slovenske jedi. V 
Doberdobu nas je pričakalo deževno jutro, zato smo 
morali najprej poskrbeti za streho. Potem smo na 
ogenj pristavili velike posode in začeli pražiti čebulo. 
Po prireditvenem prostoru so se širili prijetni vonji, 
obiskovalci so pogledovali, kaj se pripravlja v velikih 
ranglah. Medtem se je tudi nebo razjasnilo in vzdušje 
je postalo še bolj prešerno. 

Ob 12.30 se je začelo razdeljevanje krompirja. 
Obiskovalci so pristopili k stojnicam in poskušali 
pražen krompir na sto in en način.
Naš kraj so na festivalu odlično predstavile tudi 
Mlade žurerke. S plesnimi nastopi so požele bučen 
aplavz množice obiskovalcev. 
Organizatorji so prireditev odlično izpeljali in nas že 
povabili v Postojno. Tam bo namreč prihodnje leto ta 
že tradicionalna prireditev. 

Za AKŽ, DU, TD Tržišče Janja Seničar Tratar

Del ekip iz Tržišča (foto: Stane Markovič)

Društva iz Tržišča 
na 18. svetovnem 
festivalu praženega 
krompirja v Doberdobu 
pri Gorici

V četrtek, 30. avgusta, smo v središču Sevnice v 
čudovitem ambientu prenovljene restavracije Ajda 
v sklopu Hotela Ajdovec poskušali sevniški krožnik 
s spremljavo sevniških pijač, po zamislih študentov, 
sodelujočih pri projektu Po kreativni poti do 
znanja, na lovu za sevniškim krožnikom: kulinarična 
dediščina kot gonilo trajnostnega razvoja turizma 
v občini Sevnica, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Projekt je od aprila do konca avgusta letos 
potekal v Sevnici v sodelovanju Fakultete za turizem 
UM, Fakultete za logistiko UM in Domačije Repovž, d. 
o. o. Na predstavitvi so poleg študentov in mentorjev 
sodelovali sevniški gostinci in ponudniki Restavracija 
Ajda, Sirarstvo Dimec, BMM, d. o. o., Gabaroni 
testenine z okusom, Slavica Grobelnik s Turistične 
kmetije Grobelnik in Kmečka zadruga Sevnica, 
dogodek sta podprla Javni zavod KŠTM Sevnica z 
direktorico Mojco Pernovšek in Občina Sevnica, 
zbrane pa sta pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk 
in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano doc. dr. 
Jože Podgoršek. Dogodek so s pesmijo pospremili 
pevci Okteta Jurij Dalmatin iz Boštanja. Cilj projekta, 
v katerem so sodelovali študenti Fakultete za turizem 
Helena Horvat, Marko Ogorelc, Ines Mlakar, Maja 
Vodišek, Nika Kramžar, Tamara Golavšek, in Fakultete 
za logistiko Univerze v Mariboru Joži Močivnik in 
Mihael Medved z mentorjema z omenjenih fakultet 
doc. dr. Jasno Potočnik Topler (vodja projekta) 
in izr. prof. dr. Andrejem Liscem ter delovno 
mentorico Sabino Repovž z Domačije Repovž, je 
bil pripraviti sevniški krožnik v več različicah, tudi 
s spremljavo značilne lokalne pijače, ki ustreza 
izboru sestavin na krožniku, vse z namenom uvrstiti 
krožnik v turistično ponudbo, omogočiti njegove 
različne izpeljave in povezati turistične ponudnike. 

Sevniški krožnik predstavlja tipično sevniško jed, 
pripravljeno iz sevniških sezonskih lokalnih sestavin, 
ki bi bila v različnih oblikah na voljo pri različnih 
sevniških ponudnikih. Ko bi si na primer gost 
zaželel poskusiti kaj tipično sevniškega, bi mu lahko 
ponudili sevniški krožnik, ki bi se seveda razlikoval 
glede na letne čase in ustvarjalnost ponudnikov. 
Projekt sodelujoči sklenemo z zahvalo vsem, ki 
so pri nastajanju krožnika pomagali z znanjem in 
idejami ter podporo, seveda v upanju, da bodo 
različice sevniškega krožnika s sklepnega dogodka 
v Restavraciji Ajda dobile nadaljevanje na Domačiji 
Repovž in tudi v Restavraciji Ajda, seveda pa tudi 
pri drugih sevniških ponudnikih, ki bodo s pripravo 
jedi na podlagi lokalnih sestavin, sevniške kulture, 
tradicije in sevniškega načina življenja dolgoročno 
ponudbo na področju kakovostne lokalno pridelane 
hrane nadgradili kulinarično in posledično turistično 
ponudbo Sevnice. 
 

Jasna Potočnik in Andrej Lisec, pedagoška mentorja projekta

Ulovili smo in preizkusili ... 
sevniški krožnik 

Septembra so bila na Senovem podeljena 
letošnja regijska priznanja »Moja dežela – lepa in 
gostoljubna«. V kategoriji manjših mest je prvo 
mesto osvojilo mesto Sevnica, priznanje pa je iz rok 
predsednika Turistične zveze Slovenije Petra Misje 
prevzel podžupan Janez Kukec. 

Priznanje odraža urejenost, gostoljubnost in napredek 
na področjih razvoja infrastrukture in urejanja javnih 
površin, med njimi: ureditev spomenika pri železniški 
postaji, urejenost rondojev, urejanje kolesarskih stez 
in kolesarnic, pridobitev hotela v mestu, celovito 
vzpostavitev informativnih tabel, med turističnimi 
vsebinami pa še predvsem markantnost sevniškega 
gradu z vinogradom.

Vir: TZOS 

Sevnici prvo mesto za 
urejenost in gostoljubje

Prijetno je zadišalo po praženi čebuli (foto: Stane Markovič).

… je naslov magistrskega dela Vite Petek, študentke 
na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru v 
Brežicah, ki ga je komisija za pregled in zagovor 
magistrskega dela ocenila z najvišjo oceno, torej 
čisto desetko. Odlično oceno bi morda lahko 
potegnili kot vzporednico in bi rekli, da je tudi modra 
frankinja za desetko. Prepričani smo, da je v rokah 
in znanju pravih vinarjev res tako. Kakorkoli že, vino 
modra frankinja se je tudi kot osnova za magistrsko 
delo izkazala za res velik kulinarični in turistični 
potencial, in sicer za Sevnico in tudi za Posavje 
ter širše. Od modre frankinje kot kulinaričnega 
turističnega produkta imajo seveda lahko največ 
koristi pridelovalci, nič manj pa tudi vsi gostinski in 
preostali ponudniki, ki naj modro frankinjo v čim več 
različnih oblikah vključijo v svojo ponudbo. Vita Petek 
je v magistrskem delu nakazala posamezne smeri 
uporabe modre frankinje v turizmu in morda bo 
katera od idej zaživela tudi kot podjetniška priložnost. 

Mentorica doc. dr. Jasna Potočnik Topler s Fakultete 
za turizem Univerze v Mariboru in somentor Matej 
Imperl, svetovalec za razvoj na KŠTM Sevnica, sta 
vesela in ponosna na odlično opravljeno delo, ki ga 
lahko vsi poiščete in preberete tudi na spletni strani 
www.modra-frankinja.com. Med drugim boste lahko 
ugotovili, da je v avtoričini raziskavi sodelovalo kar 
nekaj domačinov, ki so prispevali svoje znanje. Še 
enkrat iskrene čestitke novi magistrici. 
 

Matej Imperl, KŠTM Sevnica 

Modra frankinja kot 
osnova vinskega turizma 
v Sevnici
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V nedeljo, 16. septembra, je na našem gradu v 
organizaciji KŠTM Sevnica potekala že tradicionalna 
10. grajska trgatev. Številni grajski botri in podporniki 
so se zbrali z namenom, da potrgajo grozdje s 500 trt 
modre frankinje v grajskem vinogradu. Gostom smo 
ob prihodu ponudili sevniški krožnik, tipično sevniško 
jed, pripravljeno iz sevniških sezonskih lokalnih 
sestavin, ki so v različnih oblikah na voljo pri različnih 
sevniških ponudnikih. V kulturnem programu, ki 
ga je spretno povezoval Ciril Dolinšek, je nastopil 
mladi 13-letni harmonikar Jakob Štigl z Razborja, ki 
je letos postal absolutni zmagovalec Avsenikovega 
mednarodnega tekmovanja in je na državnem 
tekmovanju za zlato harmoniko Ljubečne prejel 
zlato priznanje in plaketo Stanka Avgusta za najboljši 
venček ljudskih. Za tem je bila na vrsti trgatev grozdja 
s cepiča lentske trte (žametne črnine), ki so jo opravili 
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica, Janez 
Kukec, podžupan, in Janoš Janc, predsednik KS 
Studenec.

Sledil je težko pričakovani dogodek, slavnostno 
odprtje novourejenega prostora Klet modre 
frankinje v spodnjih prostorih grajske vile nad 
vinogradom. Pred prerezom traku je zbrane s 
prihodom iz kleti presenetila njegova visokost, 
baron Moscon (v njegovi vlogi Sinjo Jezernik), ki si 
je – kot nekdanji lastnik gradu – vzel pravico in se 
hudomušno zaprl v klet še pred uradnim odprtjem. 
Klet modre frankinje je promocijsko-degustacijski 
prostor, namenjen predstavitvi in promociji modre 
frankinje kot najkakovostnejše rdeče vinske sorte v 
vinorodni deželi Posavje. S tem si modra frankinja 
še dodatno utrjuje mesto v Sevnici, Posavju, krepi 
identiteto, obenem pa ponuja možnosti za še boljšo 
ponudbo vinsko-kulinaričnih produktov. V kleti so 
predstavljene modre frankinje iz vseh vinorodnih 
okolišev, kjer pridelujejo modro frankinjo, tudi iz 
tujine, omogočena sta vodeni ogled kleti in nakup 
modrih frankinj.

Ureditev promocijsko-degustacijskega prostora Klet 
modre frankinje je sofinancirana iz Programa razvoja 
podeželja 2014–2020 (Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike 
Slovenije) v sklopu projekta Modra frankinja – 
žametno vino regije Posavje. Tega smo štirje partnerji 
(Kmečka zadruga Sevnica, Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, Center za podjetništvo in 
turizem Krško, Javni zavod za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Sevnica) skupaj vsebinsko 
oblikovali in zanj uspešno pridobili sredstva programa 

10. grajska trgatev in 
odprtje nove Kleti modre 
frankinje

Septembra smo se udeleži sejma Otroški bazar, ki je 
potekal od 14. do 16. septembra na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Letos že 13. Otroški bazar 
je obiskovalcem postregel zvrhano mero zabave, 
doživetij, turistične ponudbe, smeha in športno 
obarvanih dogodivščin. 

 
Pri naši predstavitvi smo dali poudarek ponudbi za 
mladino, otroke in družine. V ta namen je izšla tudi 
nova zloženka Sevnica Doživetja za družino, otroke 
in mladino, ki smo jo predstavljali obiskovalcem. 
Obiskovalci so spoznavali, da Sevnica ponuja veliko 
možnosti za ekskurzije osnovnih šol, animirane 
oglede za najmlajše ter enodnevne izlete z družino, 
ki si želijo oddiha in zanimivega raziskovanja okolice. 
Glede na odziv smo prepričani, da bo marsikdo 
obiskal našo zakladnico doživetij. 
 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Uspešna predstavitev 
za družine in otroke 
na Otroškem bazarju v 
Ljubljani

Na Malkovec in Slančji Vrh 
 
Na poti je zahtevnejši začetek zaradi potoka in 
poraščenosti, izlet pa začnemo na križišču ob veliki 
Pletenki pri odcepu ceste za Vodale (226 m). To je v 
neposredni bližini avtobusne postaje, od železniške 
postaje pa je začetek poti oddaljen 900 m. Če smo 
prišli z osebnim avtom, ni težko najti prostora za 
parkiranje. 

Pri odcepu ceste za Vodale lahko pustimo avto in 
nadaljujemo pot po cesti ob potoku kakšnih 200 m. 
Ko vidimo, da na desni strani priteče v glavni potok 
manjši, prečkamo glavni potok Slepnico in poiščemo 
levo od potočka zaraščajočo kolovozno pot, k se 
spenja po grebenu. Tega se zdaj držimo in po 20 
minutah hoje pridemo na veliko jaso. 
Smo že na dobri traktorski poti in po položnem 
grebenu nadaljujemo pot skozi gozd, od koder 
pridemo ven pred zaselkom Medvedjek (naselje 
Malkovec) na široko ravan s travniki in njivami. 
Pot nas vodi desno proti asfaltirani cesti, ki pelje 
iz Tržišča na Malkovec. Gremo proti naselju, tam 
je tudi markirana planinska pot. Po dobrih 100 m 
bomo že na grebenu naselja Malkovec. Nekaj sto 
metrov naprej zavijemo na levo proti vzhodu in smo 
pri spomeniku NOB ter žigu št. 5. Za to pot bomo 
potrebovali 40 minut. 
Zdaj nadaljujemo po markirani poti po cesti do 
Slančjega Vrha (488 m). Ko pridemo do odcepa ceste 
za Vodale, zapustimo markirano pot in zavijemo 
levo proti cesti do Zgornjih Vodal. Vas je na desnem 
odcepu proti spodnjim Vodalam. 
V vasi se cesta konča, mi pa nadaljujemo po 
traktorski poti med travniki in njivami pod grebenom 
proti zahodu. Pridemo v gozd, nato pa ponovno na 
travnike na levi strani. Ko smo ponovno v gozdu, se 
kmalu obrnemo levo navzdol proti jarku. V jarku 
sledimo gozdni cesti, nato zavijemo ponovno na 
desno proti zahodu; kmalu pridemo v vas Spodnje 
Vodale. 

Po cesti skozi Spodnje Vodale gremo proti jugu, na 
koncu vasi bomo prišli do ceste, ki pelje iz Tržišča do 
Zgornjih Vodal. Spustimo se desno po cesti navzdol 
in po 700 m pridemo do izhodišča. Od Malkovca do 
izhodišča bomo hodili dobri 2 uri. Za vso pot bomo 
potrebovali 2 uri in 45min (9,7 km). 
Vir: Vodnik Vinko Šeško 
 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik
CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), sestavljen pa je iz več dogodkov, 
razvoja modela povezovanja pridelovalcev, ureditve 
promocijsko-prodajnega prostora, raziskav, delavnic, 
ocenjevanja vin in drugih aktivnosti, ki potekajo v 
letih 2018–2020. Nosilec projekta je Javni zavod 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
(KŠTM) Sevnica.
Po ogledu nove kleti so se grajski botri odpravili v 
grajski vinograd in obrali zdravo grozdje z grajskih 
trt modre frankinje. Prešerno vzdušje se je po 
dobro opravljenem delu v vinogradu nadaljevalo ob 
pogostitvi z lokalno značilnimi dobrotami in vini na 
grajski terasi nad vinogradom.

Ob odhodu so botri za darilo prejeli grajsko vino 
grajska kri, letnik 2017, ki je sicer poleg številnih 
odličnih vin lokalnih vinarjev naprodaj na gradu ali v 
TA Doživljaj v središču Sevnice. 
S tovrstnimi dogodki z vključevanjem širše javnosti 
krepimo kulturo vinogradništva v našem okolju, 
z lokalnimi pridelki in kulinariko poudarjamo 
identiteto prostora in spodbujamo druženje kot 
temelj trajnostnega kulturnega turizma. 
Vabljeni v družbo grajskih botrov: http://www.grad-
sevnica.com/grajski-vinograd.html. 

 Vir: KŠTM Sevnica
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Septembrski gost v Oknu Radogost in Stari galeriji 
je bil slikar Igor Dolenc iz Žlebiča, s svojsko slikarsko 
zaznavo melodije narave. Njegova dela izzovejo in 
vzburjajo človeške čute in mu polnijo notranjost. 

Njegove slike nosijo miselno obzorje in razpoloženjske 
poudarke, ki so vedno odprti za človeško, osebno 
uglašenost. Priča smo temno svetlem, zelenem in 
tudi belem, intuitivnem, bogatem, čistem, rahlo 
zadržanem, dovolj komunikativnem, predvsem pa 
samosvojem likovnem izrazu. Lahko tudi, kot je 
nekdo dejal: Zeleno, ki te ljubim zeleno. 

To dejstvo smo občutili tudi v glasbi, ki sta nam jo 
vtisnila v dušo glasbena gosta iz Brežic: pevka Irena 
Hribar in inštrumentalist Uroš Polanec, in sicer z 
repertoarjem zimzelenih melodij. 
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Igor Dolenc, likovni gost 
septembrskega grajskega 
večera Radogost 

 
V nedeljo, 26. avgusta, je na Ljubečni potekalo 
že 38. državno tekmovanje za zlato harmoniko 
Ljubečna. Udeležilo se ga je 36 tekmovalcev v 
različnih starostnih kategorijah, med njimi tudi mladi 
harmonikar Jakob Štigl iz Razborja pod Lisco, letošnji 
absolutni zmagovalec mednarodnega Avsenikovega 
tekmovanja. 

Med poletnimi počitnicami se je Jakob pridno 
pripravljal na predizborni, polfinalni in finalni nastop 
na državnem tekmovanju za zlato harmoniko 
Ljubečna. S svojim nastopom je prepričal štiričlansko 
strokovno komisijo v sestavi Tomaž Guček, Zmago 
Štih, Martin Golič in Domen Jevšenak ter si priigral kar 
tri nagrade. Postal je dobitnik zlate plakete, priznanja 
za 2. mesto v svoji kategoriji in prejel plaketo Stanka 
Avgusta za najboljši venček slovenskih ljudskih Med 
griči Goričkega v priredbi svojega mentorja Žana 
Bregarja. 
Iskrena hvala vsem, ki Jakoba spodbujate in podpirate 
pri njegovem ustvarjanju ter mu s tem omogočate, 
da žanje uspehe. 

Alenka Štigl

Po Avsenikovem kipcu 
še plaketa Stanka Avgusta

V četrtek, 30. avgusta, smo se člani kulturnega 
društva Godba Blanški vinogradniki odpravili proti 
Srbiji. Tam smo se na povabilo Turistične organizacije 
Leskovac udeležili največje gurmanske prireditve v 
jugovzhodni Evropi Leskovačka roštilijada 2018. 

Po prihodu v Leskovac smo si najprej ogledali 
znamenitosti mesta in uživali v njihovi bogati 
kulinariki, zvečer pa smo nastopili in odprli dogajanje 
na glavnem odru. Prireditev je letos potekala že 23. 
zapored. Vsako leto mojstri žara izboljšajo svetovni 
rekord v velikosti pleskavice na žaru, prijetne vonjave 
pa zajamejo celotno glavno ulico in skupaj z bogatim 
kulturnim programom popestrijo utrip mesta. 
Na poti domov smo se ustavili še v znameniti srbski 
pokrajini Vojvodini in se prepustili čarom salaša. Tako 
smo za zaključek združili prijetno s koristnim in se 
prijetno utrujeni vrnili domov. 

Roman Kragl 

foto: Milan Lisec

Leskovačka roštilijada

 

Le zakaj bi hodili v velike koncertne dvorane in 
občudovali tuje umetnike na odrih, ko pa imamo 
vse, kar je potrebno za dušo, doma. Atrij sevniškega 
gradu je tistega večera, ko se je s prvim samostojnim 
koncertom predstavil domačin Jure Klenovšek, solist, 
ki ga navdušuje ubrano petje, pokal po šivih, stolov je 
zmanjkalo, navdušencev nad večerom pač ne. Jure je 
bil presenečen, a počaščen zaradi tolikšnega obiska. 

Na klavirju ga je spremljal Jernej Fabijan, na odru pa 
se mu je pridružila tudi stalna glasbena sopotnica 
Anja Derstvenšek, ki je navdušila s pesmijo Don't cry 
for me Argentina, nato pa v duetu z Juretom odpela 
še tri pesmi. Večer so popestrili še Marko, Leon in 
Klara. 

Odlično izbrani repertoar in Juretov žametni glas 
sta poskrbela, da so obiskovalcem še dolgo v noč v 
ušesih odzvanjale pesmi: Tam, kjer sem doma, Ko 
zvonovi zapojo, Ko mene več ne bo, Lutka, Vela luka, 
Mimogrede, Soline, Ljubim, Kot viharnik vrh gora ...

N. Č. C.

Jure Klenovšek 
očaral občinstvo

 
V 2. nadstropju našega gradu je bila v poletnih 
mesecih urejena nova prodajna galerija, v kateri 
so naprodaj razstavljena likovna dela gostujočih 
umetnikov. Vabljeni k ogledu v odpiralnem času 
gradu od torka do petka, od 12. do 18. ure, ali konec 
tedna in med prazniki od 10. do 18. ure ter k nakupu 
likovnih del. 

Sredstva, zbrana s prodajo, namenjamo namensko 
za organizacijo in izvedbo likovnih dogodkov, razstav 
mladih umetnikov, s čimer jim pomagamo na njihovi 
ustvarjalni likovni poti. Dobrodošli. www.grad-
sevnica.com 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Nova prodajna galerija 
na sevniškem gradu 
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Člani Kulturno-umetniškega društva 
France Prešeren Blanca so se odzvali 
povabilu občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, v katerih so 
priredili tridnevni mednarodni 
dogodek in ga poimenovali ESCAPE 
v Müža 2018 – Srečanje zdomcev in 
izseljencev. V eni najmanjših občin 
v Sloveniji, ki leži sredi prelepih 
Slovenskih goric, so se poleg nas 
predstavila tudi številna domača in 
tudi gostujoča društva. Iz našega 
društva smo se v kulturnem 
programu in sprevodu predstavile 
ljudske pevke, pridružili pa so se nam 
tudi nekateri naši možje. Pri petju pa 
nas je spremljal mlad harmonikar 
Kristjan. 
Za vse nas je bila to čudovita izkušnja, 
saj so na prireditvi sodelovale tudi 
različne skupine s petjem, plesom, 
glasbo, recitiranjem in humornimi 
gledališkimi vložki. Prikazani so 
bili tudi stari običaji, ki so včasih 
bili del kmetovanja na podeželju. 
Vse nas je nagovorila županja 
njihove občine Darja Vudler. Vsem 
zbranim, predvsem pa zdomcem 
in izseljencem, je izrekla lepo 
dobrodošlico. 

V sklopu tega projekta so odprli tudi 
staro učilnico iz leta 1900. Z veseljem 
in navdušenjem smo sedli v šolske 
klopi in bili deležni pouka, kakršen 
je potekal v tistih starih časih. Vsem 
nam je spomin odtaval v mlado, 
brezskrbno šolsko obdobje. Bilo je 
zelo zanimivo in tudi poučno. 
Hvala občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah za povabilo. Čestitke za dobro 
organizacijo in čudovito izpeljano 
prireditev. Domov smo se vrnili polni 
lepih spominov in v upanju, da se 
bomo še kdaj vsi skupaj vrnili med te 
zanimive slovenjegoriške hribčke in 
doline. 
 

 Za Ljudske pevke Blanca Anica Fakin

Gostovanje 
v Slovenskih 
goricah

Petek,5.10., ob 18.00
ZVEZDA JE ROJENA
Glasbena romantična drama (ZDA)
   - 

Petek,5.10., ob 20.00
VENOM
Akcijska domišljijska pustolovščina (ZDA)
   - 

Sobota, 6.10., ob 18.00
HOTEL TRANSILVANIJA 3:
 VSI NA MORJE! SINHRONIZIRANA
Animirana družinska pustolovščina (ZDA)
   - 

Sobota, 6.10., ob 20.00
ZVEZDA JE ROJENA
   - 

Petek, 12.10., ob 18.00
HOTEL TRANSILVANIJA 3:
 VSI NA MORJE! SINHRONIZIRANA
   - 

Petek, 12.10., ob 20.00
MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
Glasbena komedija (ZDA, VB)
   - 

Sobota, 13.10., ob 18.00
MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
   - 

Sobota, 13.10., ob 20.00
PRVI ČLOVEK
Biografska drama (ZDA)
   - 

Petek, 19.10., ob 20.00
JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI
Akcijska pustolovska komedija (VB)
   - 

Sobota, 20.10., ob 18.00
JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI
   - 

Sobota, 20.10., ob 20.00
SODNICA
Drama (VB)
   - 

Petek, 26.10., ob 18.00
LUIS IN VESOLJČKI
Animirana družinska komedija (NEM, DAN, LUX) 
SINHRONIZIRANA
   - 

Petek, 26.10., ob 20.00
NOČ ČAROVNIC
Grozljivka (ZDA)
   - 

Sobota, 27.10., ob 18.00
LUIS IN VESOLJČKI
SINHRONIZIRANA

KINO SEVNICA
OKTOBER 2018

www.gremovkino.si

FB: KinoSevnica

Na svetu lepše rož´ce ni,

kot je ta vinska trta,

pozimi spi, polet cveti,

v jesen sode nataka.
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 1. 10., 
ob 7.00 KnjigoSnedove poslastice in KnjigoMalhov izziv Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 1. 10.,
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 1. 10., 
ob 18.00

Bralni krožek za odrasle
 – sezona 2018/2019 Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 1. 10., 
ob 18:30

Vadba Joge v vsakdanjem življenju
 – nadaljevalna skupina Vrtec Ciciban Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

inf: 040 615 000
ponedeljek, 1. 10., 
ob 18:30

Vadba Joge v vsakdanjem življenju
 – vpis v začetno skupino Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

inf: 040 615 000
torek, 2. 10., 
ob 9.00

Uvodno predavanje U3 
Mateja Kožuh Novak: Kaj lahko starejši naredimo za boljšo družbo Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 2. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 3. 10., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 3. 10., 
ob 19.00

Radogost večer: 
Gost: Zvest Apollonio, slikar iz Bertok - in memoriam Grad Sevnica KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

petek, 5. 10., 
ob 7.00 - 3. 11.

Z nami na poti – fotografska razstava 
Društva ljubiteljev fotografije Krško Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 5. 10., 
ob 8.00

Kmečka tržnica Sevnica
 – degustacija Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

petek, 5. 10., 
ob 8:30 6. Grajsko lutkovno - slikarska kolonija » L U T K A R T 2 0 1 8 « Grad Sevnica Grajsko lutkovno gledališče Sevnica v 

sodelovanju s KŠTM Sevnica in Občino Sevnica
petek, 5. 10., 
ob 18.00

Predstavitev knjige Zemlja, voda, seme, 
predava avtor Anton Komat Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 5. 10., 
ob 20.00

Koncert Beneški fantje 
s fotografsko razstavo članov ansambla avtorja Bojana Dremlja Kulturni dom Krmelj Društvo Svoboda Krmelj

sobota, 6. 10., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 6. 10., 
ob 17.00 Energijsko razvajanje on zvoku tibetanskih skled Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 8. 10., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 8. 10., 
ob 15:30

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

inf. in prijave: 07 81 65 070
ponedeljek, 8. 10., 
ob 18:30

Vadba Joge v vsakdanjem življenju
 – nadaljevalna skupina Vrtec Ciciban Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

inf: 040 615 000
ponedeljek, 8. 10., 
ob 18:30

Vadba Joge v vsakdanjem življenju
 – začetna skupina Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

inf: 040 615 000
torek, 9. 10., 
ob 9. uri

Predavanje U3
mag. Breda Sotošek Drenik: Alternativna medicina- homeopatija Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 9. 10., 
ob 15:30

Drugi del tečaja prve pomoči
 za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

inf. in prijave: 07 81 65 070
torek, 9. 10., 
ob 17.00

Pravljična ura 
z ustvarjalno delavnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 9. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 12. 10., 
ob 19.00 Odprtje razstave XIV. Likovna kolonija Krmelj 2018 Kulturni dom Krmelj Društvo Svoboda Krmelj - likovna sekcija

petek, 12. 10., 
ob 19.00 Koncert kvarteta kontrabasov Slovenske filharmonije Grad Sevnica Slovenska filharmonija

petek, 12. 10., 
ob 19.00

Jesen na vasi
 – Otvoritev fotografske razstave Kulturna dvorana Tržišče TD Tržišče

sobota, 13. 10., 
ob 9.00 Prikaz dejavnosti gasilcev Gasilske zveze Sevnica parkirišče za HTC v Sevnici Gasilska zveza Sevnica

sobota, 13. 10., 
ob 9.00

Jesen na vasi
 – Ustvarjalne delavnice

Prostori društva Hrast Tržišče - 
pri železniški postaji v Tržišču, TD Tržišče

sobota, 13. 10., 
ob 17.00 Kino popoldne Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 14. 10., 
ob 15.00 Športno druženje pod lipami Igrišče ob dvorani TVD Partizan Društvo za športno rekreacijo in kulturo Partizan 

Boštanj
nedelja, 14. 10., 
ob 15.00

Jesen na vasi
 – Pr' ns na vas' dogaja Kulturna dvorana Tržišče TD Tržišče

ponedeljek, 15. 10., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 15. 10., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

inf. in prijave: 07 81 65 070
ponedeljek, 15. 10., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica 

Info.: Toni, 031/643-338
torek, 16. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 16. 10., 
ob 18.00 Dan odprtih vrat Rotary kluba Sevnica Grad Sevnica Rotary klub Sevnica

sreda, 17. 10., 
ob 17.00

Pravljična ura 
z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 19. 10., 
ob 15.00 Ustvarjalnica Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 20. 10., 
ob 17.00 Gost meseca: Matjaž Holc Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 22. 10., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 23. 10., 
ob 9.00

Predavanje U3 
Dušica Kunaver: Življenski opus Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 23. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
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 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

V petek, 5.10.2018

od 8. do 12. ure 

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica

 

Predstavlja se  

OVČARSKA KMETIJA 

URBAN
s ponudbo mlečnih izdelkov

Nakup iz rok gospodarja se splača.

SEVNICA

KMEČKA 

TRŽNICA

SEVNICA
Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 26. 10.,
ob 18.00 Tržišče plaše, z gosti Kulturna dvorana Tržišče Mlade žurerke Tržišče

sobota, 27. 10., 
ob 17.00 Grajske bučke na gradu Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 29. 10., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 29. 10., 
ob 10.00 Počitniška ustvarjalna delavnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 30. 10., 
ob 9.00

Potopisno predavanje U3 
Romana Ivačič: Po Škotski Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 30. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

Ponudba 
Kmečke tržnice Sevnica 

bo

v soboto, 13. oktobra, obogatena 
z ribjimi dobrotami.

Od 8. do 11. ure vabljeni na degustacijo, ki jih bodo pripravili člani Ribiške družine 
Sevnica, učenci Osnovne šole Krmelj in ribogojstvo Pavlič z Blance. Hkrati si boste lahko 
ogledali sladkovodne ribe v akvariju. Možen bo tudi nakup svežih in dimljenih postrvi.

Prijazno vabljeni!
Predstavitev bo potekala v okviru projekta »Najboljša riba je posavska riba«, ki ga izvaja Občina 
Sevnica z več partnerji. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za 
vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje  Operativnega programa 
za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.

KULTURNA  DVORANA  SEVNICA
ABONMA 2018/2019

Vpis abonmaja

•V pisarni KŠTM Sevnica od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure, 
preko telefona 051/680-285 ali e-pošte: iztok.felicijan@kstm.si

•Lanski abonenti si lahko zagotovijo dosedanje sedeže 
od 8.10.2018 do 11.10.2018.

•Novi abonenti se lahko vpišejo 
od 15.10.2018 do 18.10.2018.

SEVNICA

VPIS

Info: www.kstm.si / 051 680 285

ODRASLI
abonma

| november | december | januar | februar |

OTROŠKI
abonma

 | november | december | januar | februar |
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FB: Mladinski  
C Sevnica

 
Grajsko lutkovno gledališče Sevnica deluje na gradu 
Sevnica od leta 2010. 

Ponuja lutkovne in ustvarjalne delavnice, kulturni ali 
tehniški dan, lutkovne predstave Trije prašički, Grdi 
raček, Cesarsko jabolko, Janko in Metka, Zakaj sem 
Ajček?, (Ne)zgode v prometu. Vsako leto organizira 
svetovni dan lutk, likovno kolonijo LutkArt in druge 
lutovne dogodke, tehniški in/ali lutkovni dan, 
omogoča mentorstvo v šolah, vrtcih ... 

Vabljeni v čarobni svet lutk. www.grad-sevnica.com
 

Vir: Grajsko lutkovno gledališče Sevnica

Grajsko lutkovno 
gledališče Sevnica 
s pestro ponudbo 
za naše najmlajše

 
Lani sem opravil poseben športni projekt, ki sem si 
ga postavil sam – Projekt 365. To je pomenilo 365 
dni športnih aktivnosti. Vsak dan sem bil ne glede 
na vreme, letni čas, počutje, skrbi, delo ... športno 
aktiven. Svoje vzpone in padce sem vsak dan beležil 
v ročnem dnevniku, v albumu Projekta 365 na 
Facebooku in mesečno posnel poročilo ter ga objavil 
na Youtubu. Ukvarjal sem se predvsem s tekom, 
kolesarjenjem, plavanjem, fitnesom, gimnastiko, 
pozimi smučanjem in deskanjem na snegu, poleti pa 
sem preizkusil deskanje na vodi; tek, kolesarjenje in 
plavanje pa sem združil v triatlone. Ker me je to, kar 
sem počel, zelo veselilo in bi želel v športu delati še 
naprej, sem se odločil predstaviti v oddaji Slovenija 
ima talent. 

Nastop je bil uspešno izpeljan, občinstvo in žirija 
pa navdušena. Žal pa mi ni uspelo priti v polfinale, 
saj so želeli videti še nekoliko več. Sicer sem imel 
za naslednje kroge pripravljenih kar nekaj atributov 
(dvojna salta ...), ki pa jih nisem hotel pokazati že 
v prvem krogu. Manjše težave so nastale tudi na 
generalki, saj je bilo na odru zelo malo prostora (po 
zalet sem moral iti v zaodrje, spremeniti pa sem moral 
tudi nekaj elementov, saj bi lahko poškodoval njihove 
transparente in reflektorje). Z izkušnjo, nastopom in 
odzivom občinstva pa sem zelo zadovoljen.
 

Gregor Divjak

Nastop v oddaji 
Slovenija ima talent

  
Poletnih počitnic je konec in z njimi se je v Knjižnici 
Sevnica poslovil tudi naš Poletko, ki je s svojo družbo 
razveselil okoli 80 otrok iz sevniške občine. Letos so 
ga otroci spoznali kar v treh preoblekah: Radovedni 
Poletko se je družil s predšolskimi otroki, Modri z 
učenci od 1. do 3. razreda, Pustolovski pa z učenci od 
4. do 6. razreda. 

Počitnice narišejo smeh na obraze otrok, saj prinesejo 
ogromno njim tako ljubega prostega časa. Prosti čas 
pa lahko vsakdo izkoristi po svoje. Knjižničarji smo 
prepričani, da je dobra knjiga še vedno odlična izbira, 
saj je v njeni družbi vedno prijetno. Mlajši otroci pa 
obenem preživijo še dragocene trenutke s starši, ki 
jim prebirajo pravljice in se z njimi o njih pogovarjajo. 
Vsi sodelujoči otroci so spet lahko izbirali med 102 
različnima naslovoma zelo kakovostnih knjig, polnih 
zanimivosti, smeha in čudovitih ilustracij. Ob vsaki 
prebrani knjigi je nastala tudi ilustracija ali preprost 
vtis o branju. Nekaj teh vtisov je bilo septembra 
razstavljeno na otroškem in mladinskem oddelku 
knjižnice, da so tako spregovorili tudi otroci … 

Hvala za sodelovanje vsem otrokom in vam, staršem, 
ki ste si vzeli čas in skupaj z njimi spoznavali Poletka. Po 
krajšem premoru pa vas na začetku oktobra vabimo, 
da spet posežete po KnjigoSnedovih poslasticah ali 
se spopadete s KnjigoMalhovim izzivom. Tako ali 
drugače, dobrodošli v knjižnici.

Za Knjižnico Sevnica, Anica Ganc

Poletko 
spet navdušil otroke

 
V prostorih Mladinskega centra Sevnica vsak 
ponedeljek od 10.00 do 12.00 poteka tečaj 
slovenskega jezika za priseljence, ki ga organizirata 
KŠTM Sevnica in Družinski inštitut Zaupanje. 

Učenje slovenskega jezika poteka na več težavnostnih 
ravneh, udeleženci pa ob učenju jezika spoznavajo 
tudi slovensko kulturo in dogajanje v naši občini. 

Tečaj slovenskega jezika 
za priseljence 

Tečaj je priseljencem in njihovim družinam v veliko 
pomoč pri vključevanju v lokalno okolje. V novi sezoni 
so se nam pridružili uporabniki iz številnih evropskih 
in drugih držav. 
Aktivnost poteka v sklopu projekta Večgeneracijski 
center Posavje, ki ga na območju občine Sevnica 
sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad, 
Občina Sevnica in podjetje Hess. 
V aktivnost se je mogoče vključiti tudi v oktobru. 
Več informacij o programu je na voljo na telefonskih 
številkah 041/77 22 45, 051 680 290 in e-naslovih 
vgc.posavje.sevnica@gmail.com in mojca.svigelj@
kstm.si. 

Lepo vabljeni k vključitvi.

Damijan Ganc
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Na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici se bo 
oktobra začel Trening rahločutnega starševstva. Gre 
za strokovno zasnovani program, v katerem se starši 
seznanijo s sodobnimi spoznanji na področju razvojne 
psihologije, teorije navezanosti, psihoterapije in 
družinske terapije. Starši, ki se vključijo v trening, 
okrepijo svoje vzgojne kompetence in razvijajo stik 
ter povezanost z otrokom. Spoznavajo prednosti 
in slabosti različnih vzgojnih stilov in metod, 
otrokove razvojne značilnosti in potrebe, učinkovito 
se spoprijemajo z morebitnimi občutki lastne 
nemoči ali krivde ob otrokovih težavah, naučijo se 
nekaterih tehnik za pomirjanje otrokovih stisk (npr. 
trema, strah, socialna fobija, izbruhi jeze ali trme 
…). Strokovno trening temelji na Sieglovi metodi za 
celostni razvoj otrokovih možganov. 

V programu redno spremljajo doživljanje staršev 
v zahtevnejših vzgojnih situacijah in učinkovitost 
uporabljenih pristopov v praksi. Starši lahko 
spremljajo razvoj svojih šibkejših področij in skupaj 
z voditeljem programa načrtujejo nadaljnji osebni 
razvoj v vlogi starša. Prav tako v celotnem procesu 
načrtno spremljajo vpliv lastne učne izkušnje na 
otrokovo doživljanje in vedenje. Ker gre za intenzivno 
učno izkušnjo, starši na treningu tudi z igro vlog 
v praksi spoznavajo moč rahločutnega vzgojnega 
pristopa. Za udeležence je zelo dragoceno tudi 
deljenje izkušenj med starši. 
Udeležba na treningu je za starše brezplačna, saj ga 
v sklopu programa Večgeneracijski center Posavje 
podpirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad, 
Občina Sevnica in generalni sponzor Družinskega 
inštituta Zaupanje, podjetje HESS. K vključitvi so 
vabljeni starši, ki so za tovrstno delo ustrezno 
motivirani in lahko zagotovijo redno navzočnost 
pri izvajanju aktivnosti (dvakrat na mesec 3 ure v 
ponedeljkovem popoldanskem terminu). Program 
vodi zakonski in družinski terapevt Damijan Ganc, ki 
ima 10-letne izkušnje na področju izvajanja družinske, 
partnerske in individualne terapije. Je avtor knjige 
Izzivi očetovstva po ločitvi ter več znanstvenih in 
poljudnih člankov na področju starševstva, vzgoje, 
duševnega zdravja in medosebnih odnosov. 
Informacije o programu in prijave: info@zaupanje.
net, GSM: 041/77 22 45 

Družinski inštitut Zaupanje,
 Damijan Ganc, strokovni sodelavec v programu VGC Posavje

Trening 
rahločutnega starševstva

 
Poleti se je izoblikovala zamisel, da bi izdelali ležišča in 
zbrali hrano za zapuščene živali. Ležišča smo izdelali 
iz odpadnih gum, 130 kilogramov hrane za živali 
pa so zbrali občani in učenci osnovnih šol (OŠ Sava 
Kladnik Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Šentjanž 
in OŠ Tržišče).

V petek, 21. septembra, smo pripravili krajši program 
in zbrano hrano predali zavodu Zadnje upanje. 
Dogodek je vodila Marina Topič in na oder povabila 
tudi direktorico Javnega zavoda za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Mojco 
Pernovšek in predstavnico zavoda Zadnje upanje 
Valerijo Kršlin. Po lepih besedah zahvale vsem 
sodelujočim v humanitarni akciji, ki sta jih izrekli 
Mojca in Valerija, sta sledila še recital obiskovalke Ize 
in pevski nastop Tamare Špan. Simbolično predajo 
smo zaznamovali s skupno fotografijo. 
Zbrano hrano  in ležišča smo predali za živali v 
Sloveniji in tudi v BiH. 

Ob tej akciji smo zbrali tudi precej igrač za sirotišnico 
v BiH. Zavod Zadnje upanje je od zbranih donacij kupil 
še nekaj priboljškov za otroke, ki živjo brez mamic in 
očkov. Nasmehi in pogledi teh  otrok povedo več kot 
tisoč besed. 
Hvala vam dobri ljudje in vabljeni k pomoči tistim, ki 
si sami ne morejo ali včasih ne znajo pomagati. 

Vir: KŠTM Sevnica

Zaključek humanitarne 
akcije,  zbrano preko 130 
kg  hrane za zapuščene 
živali in predano 10 ležišč

 

V salezijanskem mladinskem 
centru Sevnica je bilo poletje zelo 
pestro.
Prva dva tedna julija smo kot že veliko let pripravili 
oratorij, letos pa se ga je vsak dan udeležilo okoli 160 
otrok in mladih. S pomočjo Indijancev smo spoznavali 
življenje Friderika Barage, škofa in misijonarja, ki 
je med ameriškimi staroselci širil krščansko vero. 
Večinoma so dnevi potekali po ustaljenem urniku — 
začetek z dvigom zastave in petjem oratorijske himne, 
nato ogled dramske igre, kateheze, delavnice, kosilo 
in na koncu velike igre. Vročino smo premagovali z 
obiskom sevniškega bazena in vodnimi igrami, ki 
so jih popestrili gasilci iz Sevnice. Odpravili smo se 
tudi na izlet na Dolenjsko ter smo si ogledali rojstno 
hišo in krstno cerkev Friderika Barage. Kot vsako 
leto smo imeli tudi letos pohod do cerkve sv. Roka, 
slaba vremenska napoved pa nam je preprečila, da bi 
postavili šotore in tam prespali. Oratorij smo končali s 
sejmom, na njem pa staršem in drugim obiskovalcem 
pokazali svoje izdelke.

Preostali čas počitnic so otroci lahko preživeli v 
počitniškem varstvu ter se zabavali z igranjem 
družabnih iger, nogometom, košarko, igranjem na 
igrišču in na delavnicah.
V prvem tednu avgusta so se člani mlajše zakonske 
skupine z otroki odpravili na počitnice na Koprivnik, 
ki je odlično izhodišče za obisk bližnjih gora. Odpravili 
so se do planine Uskovnica, na Viševnik, se kopali v 
Bohinjskem jezeru, najpogumnejši pa so se povzpeli 
na Triglav.
Ob tako bogatem programu je poletje prehitro 
minilo in v SMC se že veselimo nadaljnjih druženj. 
Prva priložnost za to bo v soboto, 13. oktobra, ko 
organiziramo prvi oratorijski dan v šolskem letu 
2018/2019.
To leto pa je za SMC še posebno pomembno, saj 
praznujemo 20-letnico delovanja. Ob tej priložnosti 
vabimo vse na prireditev v čast jubileju, ki bo 17. 
novembra ob 18. uri v kulturni dvorani v Sevnici. 
Po zanimivem program bo na vrsti pogostitev s 
srečelovom.

 Jure Zelič

Skupinska slika z izleta v Dobrniču

Poletje v SMC Sevnica
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Na gorskem kronometru, posebni vrsti teka, pri 
kateri tekači startajo z zaostanki, ki je štel tudi za 
gorski pokal Slovenije, sta odlično nastopila tudi 
dva sevniška atleta. Živa Slapšak je zmagala med 
deklicami letnika 2005–2006, medtem ko je bil Tomi 
Bajc tretji v isti kategoriji pri dečkih. 

Z dobrimi uvrstitvami se lahko pohvalijo tudi atleti 
z Blance, ki so tekmovali v najmlajši kategoriji. Med 
deklicami je bila Kiara Blatnik druga, Tjaša Radej pa 
četrta, v fantovski kategoriji je tretje mesto pripadalo 
Urbanu, četrto pa Davidu Slemenšku. 
 

Vir: AK Sevnica

Tomi Bajc, tretji v kategoriji dečkov letnika 2005–2006

Sevniški atleti 
na gorskem kronometru

Sevniški atletski klub so zastopali še Tjaš Pelko, 
Ajda Slapšak in Naja Zupančič. Tjaš je zasedel šesto 
mesto v teku na 3000 m, Ajda je bila na 2000-metrski 
razdalji osma, Naja pa štirinajsta. 

Vir: AK Sevnica

 
Avgusta se je končala liga za puško velikega kalibra 
na razdalji 100 m, potekala pa je v organizaciji SD 
Marok. Tekmovalci, ki so se udeležili tekmovanj, so 
bili različnih starostnih kategorij in razvrščeni v dve 
jakostni skupini. Liga je imela dva kroga, udeležilo pa 
se je je 21 tekmovalcev. 

V prvi jakostni kategoriji je zmagal Zdenko Frece s 
56 točkami, drugi je bil Bojan Sorčan z 51 točkami in 
tretji Boštjan Bervar z 48 točkami. 
V drugi jakostni kategoriji je zmagal Janez Jakič s 33 

točkami, drugi je bil Stane Kovačič z 32 točkami in 
tretji Anton Jazbinšek prav tako z 32 točkami, vendar 
z boljšim zadnjim rezultatom.

Mirko Ognjenovič

Zmagovalec lige Zdenko Frece med nastopom

Končana liga 
s puško velikega kalibra

 
Sevnica se je pridružila športno-dobrodelnemu 
projektu Bogomira Dolenca, tekača in triatlonca, ki 
bo v 42 dneh pretekel 42 maratonov. 

Bogomir Dolenc je bil nad vzdušjem v Sevnici izjemno 
navdušen. Maraton je pretekel v 4 urah in 15 minutah, 
pri čemur so se mu v krajših odsekih pridruževali 
sevniški tekači. V organizaciji KŠTM Sevnica in 
Atletskega kluba Sevnica sta hkrati potekala tudi 
tek Sevniška 10ka in otroški teki na različne razdalje. 
Tekmovalcev in tekmovalk je bilo skupaj 65. Dogodek 
je bil dobrodelne narave, namenjen pomoči ustanovi 
Mali vitez. Zbranih je bilo 285 evrov. 

Vzdušje so prijetno popestrile mažoretke Društva Trg 
Sevnica, vse pa je navdušila tudi domača sevniška 
glasbena skupina Štandgas, še predvsem najmlajše 
pa tudi poslikave obraza. 

Prilagamo nekaj fotografij avtorice Petre Biderman, 
ki še bolj celovito predstavljajo prijetno vzdušje 
nedeljskega športnega dogodka. 
 

Vir: Občina Sevnica
Foto: arhiv KŠTM Sevnica 

Sevniški vtisi 
s športno-dobrodelnega 
projekta 42/42

Drugouvrščeni Bojan Sorčan med nastopom

Tomaž Sešlar in Luka Lazar med tekom

Luka Lazar, tretji v teku na 3000 m

Živa Slapšak med tekom

 
Dne 15. in 16. septembra je na atletskem stadionu 
v Ravnah na Koroškem potekalo državno prvenstvo 
za pionirje in pionirke U16. Sevniški atletski klub je 
zastopalo sedem atletov, osvojili so štiri kolajne, od 
tega en naslov državne prvakinje. 

Lea Haler je na nedeljski tekmi postala državna 
prvakinja v teku na 2000 m, dan prej pa je osvojila 
še bron v teku na 1000 m. V isti disciplini je srebrno 
kolajno osvojila Nika Dobovšek, Luka Lazar pa je 
pritekel do bronaste kolajne v teku na 3000 m, na 
1000-metrski razdalji je bil peti. Tomaž Sešlar je bil v 
teku na 1000 m četrti, na 3000 m pa peti. 

Lea Haler na najvišji stopnički

Štiri kolajne na DP U16 
za sevniške atlete
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Že deseto leto zapored smo se v Piranu zbrali člani in 
članice skupin v Društvu Šola zdravja, ki vsak delovnik 
od pol osmih do osmih zjutraj vadimo na prostem. 
Izvajamo 1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina. 
V sevniški skupini nas je trenutno 51: kar pridi, pridi 
tudi ti, da lušnega se kaj zgodi. Telovadimo na igrišču 
pri športnem domu, če dežuje, pa pod napuščem pri 
vhodu.

V Piran se nas je že ob pol petih zjutraj odpravilo 22, 
v avtobusu pa smo se prijetno družili še s skupinama 
iz Mirne in Trebnjega. Od Postojne proti obali so se 
nad nas spustili temni oblaki, pred Koprom pa je 
že tako lilo, bliskalo in grmelo, kot bi bil sodni dan. 
K sreči je v Piranu še samo deževalo, vadbo okrog 
1350 udeležencev in udeleženk iz celotne Slovenije 
pa so prestavili z osme na deveto uro. Potem pa se 
je začelo jasniti in za trenutek je celo posijalo sonce. 
Marjetka Popovski je zaigrala na kitaro, zapeli smo 
nekaj slovenskih narodnih, nekateri so celo zaplesali 
in nastalo je čudovito vzdušje. Po polurni vadbi je 
spet začelo rositi, ampak peti in poslušati pozdravne 
besede se da tudi pod dežniki; še podajanje velikih 
balonov s smeški smo si privoščili. Gostitelji so 
poskrbeli za vodenje po mestu, prevoze z ladjicami, 
testiranje telesnih zmogljivosti, nekateri lokali 
so imeli posebno ponudbo, muzeji popuste pri 
vstopnini. 

Piran je bil poln oranžnih majčk, ki so občudovale 
znamenite stavbe na Tartinijevem trgu, še starejši 
Prvomajski trg, svetilnik s cerkvijo Marije zdravja, 
cerkev svetega Jurija z zvonikom, krstilnico in krasnim 
razgledom na mesto ter zaliv, ostanke obzidja ... 
Vredno je zaviti v Akvarij Piran, Pomorski muzej, 
Muzej podvodnih dejavnosti, Muzej školjk in polžev, 
Spominsko sobo Giuseppeja Tartinija v njegovi 
rojstni hiši, kakšno umetnostno galerijo, sploh pa 
je imeniten tridimenzionalni prikaz razvoja Pirana v 
Mediadomu Pyrhani. Posedeti ob kavi, ribah, vinu 
v dobri družbi in ob prijetnem klepetu, pa je sploh 
neprecenljivo.
Kmalu popoldne smo se odpravili domov, ker je spet 
začelo deževati, na avtocesti proti Ljubljani pa smo 
doživeli pravi naliv. Kljub temu nam je pot ob petju 
in šalah hitro minila in nazaj v Sevnico smo se vrnili 
z lepimi vtisi. 
Podrobnosti vas čakajo na povezavi: http://rivacic.
blogspot.com/2018/09/piran-1-9-2018.html.

Romana Ivačič

Del sevniške skupine na Tartinijevem trgu

Sevničani na 
Vseslovenskem srečanju 
skupin Šole zdravja

Na svidenje, Piran.
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

Trgatev se je začela šele oktobra, saj so največkrat 
trgali belo in črno grozdje skupaj. Jeseni, ko je grozdje 
dozorelo, so ga trgali v lesene škafe, ki se imenujejo 
štulci. Natrgano grozdje so stresli v lesene brente, 
ki so jih močni fantje nosili v zidanico. Ko so prinesli 
brento do lesenega mlina v katerem so mleli grozdje, 
so naredili zarezo na palici, da videl, koliko brent je 
prinesel. Tako so malo tekmovali, kdo jih je največ 
prinesel. Vsak brentač je moral zmleti svoj del, tako 
da je mlin moral biti prazen za drugega brentača. 
Radodarni gospodarji so pripravili vino in hrano in je 
gospodar naročil, da morajo brentači za vsak ko so 
prinesli brento, spiti kozarec vina. 

Na slikah vidimo, da prikazujejo viničarje, saj so 
njihova oblačila skromna. Ženske so čez srajco nosile 
nekakšen »firtof«, ki je bil iz pikastega blaga. Nekatere 
so prek srajce in nabranega krila nosile značilen 
predpasnik, ki se je zavezal zadaj, zaščitil pa je tudi 
zgornji del telesa. Takšen predpasnik so nosile ženske 
v tridesetih letih in kasneje pri vsakdanjih opravilih. 
Na glavi so imele nazaj zavezane pisane rute.
Moški so pri trgatvi imeli bolj »naporno« delo. Po 
bregu so do kleti nosili leseno brento polno grozdja. 
Tako so se dostikrat zamazali. Prek bele ali temne 
srajce so nosili »lajblč« oz. telovnik, na zgornji sliki pa 
vidimo brentača s suknjičem, ki skoraj gotovo ni bil za 
k maši. Na glavi so nosili klobuk. 

Trgačem je nosila pijačo gospodinja, mlada dekleta ali 
pa tudi brentači. V trgatvi se je vedno boljše jedlo. To 
je bil nek zaključek v vinogradu in so se vsi potrudili, 
da je bila trgatev najlepši čas v vinogradu.
Med trgatvijo se je vriskalo in pelo. Gospodinje so 
pripravile obilno večerjo: orehovo potico, domač 
kruh pečen v krušne peči, pečene kokoši

Dostikrat se je zgodilo, da 
je oktobra zapadel sneg. 
Kdor ni pravočasno pohitel 
s trgatvijo, mu je sneg 
pokril pridelek in trgače je 
zeblo v trgatvi. Tako so pri 
zidanci zakurili ogenj, da so 
si greli premrle roke.

Lastnik vinograda je bil bogatejši 
od viničarjev in tako tudi bolje 
oblečen. Na sliki je verjetno 
bogatejši kmet, saj se vidi 
verižica, na kateri je pripeta ura. 
Prav tako nosi kravato. 

Za delo v vinogradu so se ženske vedno bolj lepo 
oblekle. Predvsem takrat, ko je bila trgatev, so si kupile 
nov predpasnik. Na glavi imele ruto, belo potiskano 
ali iz pisanega blaga, obvezen je bil predpasnik. 

Martinovanje
Praznovanje goda svetega Martina (11. novembra) 
oziroma martinovanje je prišlo k nam iz nemško 
govorečih dežel. Star običaj je bil, da so se na ta dan 
v kleti zbrali sosedje in prijatelji na pokušino mladega 
vina. Vsak vinogradnik je pričakoval, da bo dobil od 
prijateljev objektivno oceno o kakovosti mladega 
vina, seveda si je želel raje slišati pohvalo kot grajo. 
Prav tako je bilo srečanje z bogato pogostitvijo in 
skoraj obvezno pečeno gosjo (Martin naj bi se pred 
zasledovalci skril med jato gosi) ter obilnim zalitjem 
z mladim vinom prošnja za dober in kakovosten 
pridelek vina v naslednjem letu.
Vse, ki so med letom pomagali v vinogradu je 
gospodar povabil na marinovanje. Gospodinja se 
je takrat še posebej potrudila in miza se je šibila od 
dobrot.

Slike posredovala Marjeta Bregar in Ivan Pungerčar.
Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, 2014 ( OŠ tržišče 2008)

Kako so trgali grozdje včasih…

Ležim na oazi brezdelja,
rojevajo se nova,

čudna veselja
a jaz se ne veselim,
v duši močno trpim,

ne zganem se,
zase nič ne storim.

Zdravka Brečko

Oaza brezdelja

Okrog pol leta smo čakali 
in končno novo vlado 

zdaj spoznali. 
 

Za ene kot vedno 
je to uspeh, za druge poraz, 

tako je mnenje vseh nas. 
 

Ti si zanič, sem boljši pač jaz, 
vajeti v rokah ima spet novi obraz. 

 
Še preden je vlada sploh delati začela, 
že so se dvomljiva podtikanja vnela. 

 
Z vseh strani bodo kot vedno 

letela pod noge polena, 
ker si mnogi žele 

jo spraviti na kolena. 
 

Kdor ji noče pomagati, 
naj jo vendar vsaj pusti, 
da se v miru loti dela. 

 
Ko pšenice seme damo v zemljo, 

še ne vemo, kako bogat bo obrodil klas, 
na sodimo, še preden bo pred nami 

viden poraza ali uspeha dokaz.

Zdravka Brečko

No, pa jo imamo

Poti iz samote

Iščem poti iz samote,
a ne lažne dobrote.

Iz mesta, vasi
vodijo me stezice neznane,

povsod posejane.
V tihem zavetju
ptičjega petja

si napolnim ušesa,
napasem oči na travniškem cvetju.

Stezice steptane,
z listjem postlane

vabijo tu v tišino miru,
med čarobne lepote,

tja, kamor narava je skrila
košček dobrote.

Prišla bom zdaj pote,
da se skupaj naužijeva tega daru. 

Zdravka Brečko

Slika je iz časopisne priloge Slovenca iz leta 1928 
(št. 242) z dne 21.X. 

Ne samo delo, tudi poveseliti se je luštno. 
Vinogradniki v nekdanji vinski kleti na Malkovcu leta 1979. 

Po končanem delu v vinogradu v petdesetih. 

Na trgatvi. Slika je iz časopisne priloge Slovenec 
iz leta 1928 (št. 242) z dne 21.X. 

Trgatev v Bojniku je končana 1957. 
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Utrip življenja

Pikantni skutni cmoki
Čas priprave 30-35 minut

Sestavine za 2 osebi
1/4 kg nepretlačene skute
1 jajce
1 jedilna žlica masla
pribl. 3 jedilne žlice zdroba
pribl. 3 jedilne žlice moke(ostre)
nekaj jedil. žlic sveže nasekljanih zelišč 
(majaron,timijan, luštrek,peteršilj ali bazilika)
1 majhna čebula
1-2 nasekljana stroka česna
2-3 jedilne žlice nasekljanega drobnjaka
sol, poper

V skledi dobro zmešamo zmeščano maslo in 
jajce. Umešamo še skuto, zelišča, moko in zdrob( 
masa naj bo srednje čvrsta) ter pustimo stati 
približno 15 minut. Pristavimo vodo.
Iz mase oblikujemo gladke, čvrste cmoke in jih 
kuhamo približno 15 minut v slanem kropu (rahlo 
naj vre). Čebulo narežemo na tanke obroče in 
jo, skupaj s česnom, prepražimo na maslu. To 
polijemo po cmokih in pretresemo
z drobnjakom.

Nasvet za prilogo: solata
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RECEPTI

Umešano testo za peščeni kolač, 
marmornik ali sadni kolač
Čas priprave pribl. 70 minut

Sestavine za tortni model premera 24-26 cm ali 
manjši pekač

20 dag zmehčanega masla ali margarine
20 dag sladkorja v prahu, 
zavitek vanilijevega sladkorja
ščepec soli, limonina lupinica
4-5 večjih jajc
35 dag moke, 
1 zavitek pecilnega praška
pribl.  1/8 l mleka

Pekač namastimo in pomokamo. Pečico 
grejemo na 180°C. Maslo penasto umešamo 
s sladkorjem, nato enega po enega dodajamo 
rumenjake in še naprej mešamo. Z mešanjem 
prenehamo šele, ko postane zmes svetla in 
penasta. Ločimo rumenjake od beljakov in 
stepemo trd sneg. Dodamo 1-2 jedilni žlici 
kristalnega sladkorja in še malo stepamo. 
Penasti zmesi primešamo polovico moke in 
mleko. Za tem narahlo umešamo preostalo moko 
s pecilnim praškom in sneg iz beljakov. Ko je testo 
gladko, prenehamo mešati, saj sladica sicer ne 
bo rahla. Maso zlijemo v model in jo na spodnji 
rešetki pečemo približno 50 minut. Ali je kolač 
pečen, preverimo z zobotrebcem. Kolač pustimo 
v modlu še 5-10 minut, nato ga z ostrim nožem 
ločimo od roba in zvrnemo na rešetko, kjer ga 
pustimo, da se ohladi.

Okusno in preprosto

Akcija sterilizacij in 
kastracij lastniških muck 

 

Srečanje težjih invalidov v Krmelju 
V soboto, 25. avgusta, je v kamniškem potekal turnir 
v pikadu DI Sevnica. Zbrali smo se ob 9. uri v hiši 
vina Jamšek. Doživeli smo topel sprejem in pozneje 
tudi odlično in dobro postrežbo, za kar se moramo 
zahvaliti gospe Jamšek. 
Turnir je potekal brez pripomb. Za organizacijo 
se zahvaljujemo Metodi Bec. Želimo si, da bi bila 
udeležba na naslednjem turnirju še večja. Slabo 
vreme z dežjem nas ni oviralo pri dobri volji in imeli 
smo se res zelo dobro. 
 

Srečanje težjih invalidov 
na Šmarčni 
V soboto, 1. septembra, je DI Sevnica organiziral 
srečanje težjih invalidov našega društva na Šmarčni, 
udeležilo pa se ga je 50 članov. Pozdravila sta jih 
organizator srečanja Franc Dobovšek in predsednik 
DI Sevnica Franc Boljte. Ta je obdaril štiri člane, ki 
imajo septembra rojstni dan. Spregovoril je tudi o 
delu društva do konca leta. 
Za uspešno izvedbo srečanja težjih invalidov se 
zahvaljujemo Gasilski enoti Šmarčna za postavitev 
klopi in Vaškemu odboru Šmarčna za brezplačne 
prostore, pa tudi gostincu Nandetu Strnadu za 
okusno malico. 

Kopalni dan Dobova 
V petek, 7. septembra, smo se člani Društva invalidov 
Sevnica odpravili na 3. kopalni dan, in sicer v sklopu 
ohranjevanja zdravja v tem letu v Dobovo. Iz Sevnice 
smo krenili ob 13. uri, bilo nas je kar za en avtobus, 
in sicer 50 članov DI Sevnica. Kopalni dan je potekal 
pod vodstvom naše socialne komisije in prevozništva 
AP Novak Sevnica. 
Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo imeli zelo 
okusno malico in druženje. Po nagovoru predsednika 
DI Sevnica, ki je pozdravil navzoče, smo obdarili še 
dva naša člana, ki sta septembra praznovala rojstni 
dan. V večernih urah smo se zadovoljni odpravili 
proti domu. 
Naslednji kopalni dan bo v petek, 9. novembra, 
prijave sprejemamo do zasedenosti avtobusa. 
 

Obvestila 
Društvo invalidov Sevnica prireja igro Gruntovčani v 
Kulturni dvorani Svoboda Krmelj, ki bo 17. novembra. 
Vabimo vas, da pohitite z nakupom vstopnic, ki vas 
čakajo v Društvu invalidov Sevnica, cena pa je 7 
evrov. Število vstopnic je omejeno. Ob nakupu pa 
lahko rezervirate tudi sedež na avtobusu. 
Vljudno vabljeni.
 

Organizacijski odbor 

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica

 
Sterilizacija in kastracija sta ključni del odgovornega 
lastništva mačke in temelj reševanja problematike 
brezdomnih mačk. 
11. člen Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3):
Skrbnik hišne živali, mora z osamitvijo, kontracepcijo, 
sterilizacijo ali kastracijo živali preprečiti rojstvo 
nezaželenih živali oziroma tistih živali, katerim ne 
more ali noče zagotoviti oskrbe po tem zakonu. 
Kaj je sterilizacija oz. kastracija? 
Sterilizacija oz. kastracija je operacija, pri kateri se 
mački ali mačku prepreči nadaljnja reprodukcija: 
• samici se odstranijo jajčniki in/ali maternica, 
• samcu se odstranijo testisi. 
Priporočljivo je mačke sterilizirati in kastrirati čim 
prej, teža mora biti nad 1 kilogramom. Zgodnja 
sterilizacija in kastracija sta izjemno pomembni, saj 
so samice lahko breje že pri štirih mesecih. 
Zakaj sterilizirati/kastrirati? 
Sterilizacija in kastracija imata več zdravstvenih 
koristi, hkrati pa pomagata pri zmanjšanju populacije 
neželenih mačk pri nas. 
Pri kastriranih samcih je: 
• manj verjetno, da se bodo klatili, s tem se pa 
zmanjša tudi možnost, da bi jih povozil avto, 
• manj verjetno, da se bodo pretepali, s tem se pa 
zmanjša tudi tveganje poškodb, 
• manj verjetno, da se bodo med pretepi okužili z 
nevarnimi boleznimi, kot sta mačji virus imunske 
pomanjkljivosti (FIV) ali mačjo levkozo (FeLV), 
• manj verjetno, da bodo kazali znake teritorialnega 
obnašanja, kot je na primer markiranje, 
• onemogočen razvoj tumorjev na testisih.
Sterilizirane samice: 
• ne bodo mogle imeti neželenih legel mladičev, 
• ne bodo zavijale in klicale samcev, kot to počno 
mačke v času gonitve, 
• bodo imele manj možnosti za okužbo z virusoma 
FIV in FeLV, ki se širita z ugrizi, z mame pa se širita 
tudi na mladičke, 
• ne bodo dobile raka na jajčnikih in/ali maternici, 
• bodo imele manj možnosti za razvoj raka na seskih, 
še posebej, če bodo sterilizirane pred starostjo šest 
mesecev. 
Operacija: Vaša mačka bo na dan operacije dobila 
anestetik, zato ji pred posegom ne dajajte hrane. Več 
o tem vam bo svetoval vaš veterinar. Sterilizacija in 
kastracija sta preprosta posega, zato lahko v večini 
primerov mačko odpeljete domov še isti dan. 
Samice bodo imele majhno pobrito mesto, ki se bo 
ponovno zaraslo v nekaj tednih, in nekaj šivov. Če 
šivi ne bodo razgradljivi, jih bo veterinar odstranil 10 
dni po operaciji. Mačke po operaciji običajno hitro 
okrevajo. Primerno nego v času okrevanja vam bo 
svetoval veterinar, ki bo opravil poseg. 
Naročila za termin posega na 07 81 60 210 
(Veterinarska postaja Sevnica).

Povzela: Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
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RADIOCENTER.SI
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“

SI ZA  
JEZIČNI  
CARDIO?

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO V DRUŽBI  
SAMIH ZVEZD!

Cena: 24,50 €/osebo (nujna najava)

Cena vključuje: vstopnine, vodenje po točkah, 2×degustacijo, 
organizacijo programa, agencijsko zavarovanje

PROGRAM traja 5 ur:

• Novi del Sevnice, vodenje: 

spomeniki, tržnica in šola, ki so 
jo obiskovale znane osebnosti iz 
Sevnice 

• Okušanje jedi (pita »prva dama« ali 
torta Melanija…), obiski prodajaln 
lokalne ponudbe.

• Voden ogled Gradu Sevnica in filma. 
• Degustacija salam, kruha in vina            

v grajski vinoteki.

Za tem prosti čas za nakup 
spominkov na gradu, fotografiranje, 
obisk grajske kavarne, 
grajskega parka ...

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

           MESTO in GRAD SEVNICA
       z  degustacijo

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si

10

Zbiranje v TA Doživljaj
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Halo zdravje
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.10.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

JOS: planota v Nigeriji, ALDERMAN: mestni svetnik v Veliki Britaniji, ECK: nemški teolog

KEMIJSKA 
PRVINA IZ
SKUPINE
PLATIN-

SKIH
KOVIN

(SIMBOL
“Pd”)

ZBIRKA,
KNJIGA

CERKVENIH
PSALMOV

MESTNI
SVETNIK V

VELIKI
BRITANIJI

SLOVENSKA
PEVKA

BARUCA

GLAVNO
MESTO
GRČIJE

ZA POLTON
ZVIŠANI

TON d
VARIANTA JAGNJE

KISLA
VODA

ABECEDNI
SEZNAM

NASLOVOV

ANGLEŠKI
REŽISER
(DAVID,

“DOKTOR
ŽIVAGO”)

ENAKA
ŠUMEVCA

TENIŠKI
LOPAR

TIM
ROBBINS 

SLOVENSKI
CITRAR
(MIHA)

MESTO V
PENSILVA-
NIJI, ZDA

SLIKARKA
KOBILCA

NEMŠKI
TEOLOG

(JOHANN)
GLEDALI-

ŠKI PRIZOR

NIZOZEMSKI
REŽISER STELLING;
TUDI PLANOTA IN
MESTO V NIGERIJI

AMERIŠKI
GLASBENIK
GARFUNKEL

POKRAJINA
NA ČEŠKEM

SL. LIT. ZGO-
DOVINAR
(MATJAŽ)

SLOVENSKI
BIATLONEC

FAK

NAŠ                       
PEVEC

JUNKAR

SLOVENSKA
PESNICA
MUSER

TEK ČEZ
DRN IN
STRN

MESTO V
SEVERO-
VZHODNI
SLOVENIJI

SLAVLJENA
IGRALKA,

ZVEZDNICA

NENASIT-
NOST

PRAVOSL.
VERSKA
PODOBA

MERSKA
ENOTA

ZA
PROSTORSKI

KOT

ROBERT
REDFORD
NEKD. FR.

NOGOMETNI
AS (MICHEL)

SPOŠTLJIV
NAZIV ZA
MOŠKEGA

SEZNAM
CEN

JUDOVSKA
NARODNA

JUNAKINJA

SESTAVINA
MALTE
GRŠKA 

MITOLOŠKA 
POŠAST

KOLOIDNA
SNOV V

POLTRDEM
STANJU

NAŠA
NEKDANJA
SMUČARKA

PRETNAR

ČUT ZA
ZAZNAVA-
NJE VONJA

GR. BOG
PASTIRJEV

IZRASTEK
NA GLAVI
LISTAVEC
SEVERNE
POLOBLE

SREDIŠČE
VRTENJA

EVR. DRŽAVA
(MADRID)
MESTO NA
NIZOZEM-

SKEM (SIR)

UNIVERZ-
ITETNO
MESTO

ZAHODNO
OD LONDONA

ZGORNJI
STRANSKI

PREDEL
TRUPA

SUŠNA
POKRAJINA

Z NIZKO
TRAVO

NEPROFE-
SIONALEC

PRIPADNIK
ANTIČNIH

JASOV

STARA
DOLŽINSKA
MERA, PED

ARGENT. PO-
LITIČARKA

PERON
GAŠPER

TIČ

STARA
POVRŠIN-
SKA MERA

STROKOV-
NJAK ZA
KMETIJ-

STVO

IGRA NA
ŠAHOVNICI

ANTIKVI-
TETA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
LINDA EVANGELISTA.

Izžrebane so bile: 
1. nagrada: Nežika Javšovec, Ribniki 14, 8290 Sevnica
2. nagrada: Nevenka Flajs, N.H.M. 27, 8290 Sevnica 
3. nagrada: Olga Tomažin, Šukljetova 13, 8000 Novo Mesto

VICOTEKA

Šef in tajnica!
Šef vstopi v pisarno svoje tajnice in jo ves besen 
vpraša:
- Kdo vam je dovolil, da lahko spite v pisarni, 
menda ne mislite da jaz ker sem vas včeraj 
poljubil?!
- Seveda ne vi, temveč moj odvetnik. - odgovori 
tajnica z nasmehom.

Ana in čokolada!

Suzana kupuje lutko iz čokolade..
Prodajalka vpraša: Naj ti dam deklico ali dečka? 
Ana odgovori: Dečka, ker ima več čokolade.

Dieta      
                                       
Pepca zavistno prijateljici Mariji:
»O, kako si lepo shujšala. Imaš kakšno novo 
dieto?«
Marija: »Kje pa? Le krompir, korenje in fižol.«
»A res? Pa si vse to le kuhala ali pekla?«
»Okopavala.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

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

IZREK ZA LEPŠI  DAN

»Ta čudovita prihodnost, 
o kateri si tako dolgo sanjal, 

bo natanko tisto, 
kar vlagaš v današnje dni.« 

                (Orison Swett Marden)

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: paket ekoloških testenin - GABARONI, 
         ki jih podarja, BMM GOSTINSTVO, d.o.o., Gabrijele 6, 8296 Krmelj
2. nagrada: paket ekoloških testenin - GABARONI, 
         ki jih podarja, BMM GOSTINSTVO, d.o.o., Gabrijele 6, 8296 Krmelj
3. nagrada: majčka KITARIADA 2018, 
         ki jo podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Čistit hodi v sobane,
umazane od slastne hrane;
v vse kotičke pridno gre,
mi ji kažemo zobe.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 beseda

 Izžrebanka:
 Fani Borštnar, Tržišče 14b, 8295 Tržišče 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Talna označba se nahaja na Kompolju 
  – konec kolesarske steze.
Izžrebanec:
 Žan Seničar, Ribniki 4, 8290 Sevnica 
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž, 
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na 

Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in 
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

Certifikat »Izbrana kakovost 
- sveže goveje meso.«
je garancija porekla in 
vrhunske kakovosti. 

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

Izbrana 
kakovost 
govedine

TEL.: 07 816 36 00 

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam 

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o. 031 822 277

041 353 280

Prihaja jesen,
zato vam v naši

Vrtnariji na Ribnikih
in Cvetličarni Silva

nudimo:

Pri naročilu celotne žalne dekoracije
( žarni venček, cvetlični aranžma, venci, šopki )
vam nudimo 5% popust na gotovino.

resja,
jesenskih lepotic

- Pisano paleto mačeh,
                    

- Pesek, zemlja za grobove
- Sklede, lonci



RGL d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Lj. - Polje
Telefon: 01.5880.433 Fax: 01.561.21.20 info@radioaktual.si 

INFO: 07/373-10-20
ali 041/858-733

RA-135x95.indd   1 26.3.2013   14:58:10

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2barvni od 4,80 € / m

2
DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

OB SVETOVNEM DNEVU 
OŽIVLJANJA  

 

vas vabimo, 
da se v TOREK, 16. OKTOBRA 2018  

udeležite izvajanja  
temeljnih postopkov oživljanja. 

 
Aktivnosti se lahko v občini Sevnica udeležite v naslednjih krajih:  
 

KRAJ LOKACIJA URA DOGODKA 

Blanca Agrosan d. o. o. 8.00 – 9.30  

Boštanj Mercator 8.00 – 10.00, 
14.00 – 18.00 

Krmelj   PTG Berk – picerija Javor 10.30 – 12.30 

Loka pri 

Zidanem Mostu 

Mercator 13.00 – 14.30 

Sevnica Kmečka tržnica Sevnica 10.00 – 12.00 

Studenec Bar Studenček 10.00 – 12.00 

Šentjanž Mercator – Kmečka zadruga 

Šentjanž 

8.00 – 10.00 

Tržišče  Mercator – Kmečka zadruga 

Tržišče 

13.00 – 14.30 

 
 
Organizatorji dogodka: 

                                   

  


