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Intervju

Slovenija bo v letu 2021 nosila naziv Evropska 
gastronomska regija, saj je dežela bogate kulinarične 
tradicije. Tudi in predvsem zaradi vseh umetnikov 
kuhanja, ki združujejo tradicijo z inovativnostjo. 
Med njimi je zagotovo tudi Meta Repovž iz Gostilne 
Repovž v Šentjanžu.

Življenjska pot vas je iz glavnega mesta Slovenije 
pripeljala na podeželje, v Šentjanž. Kakšni so vaši 
spomini na mlajša leta in prihod na podeželje?

Moji spomini na mlada leta so lepi. S starši smo konce 
tedna preživljali pri starih starših: na Gorenjskem, 
Dolenjskem, velikokrat pa tudi na izletu v naravi. 
Ljubljana mi je še zdaj zelo pri srcu, zato se rada 
vračam, vendar pa ima tudi podeželje svoj čar. 
Pravzaprav mi ni bilo težko zapustiti Ljubljane. Je pa 
prilagajanje na življenje na podeželju trajalo nekaj 
časa. Poleg drugega okolja se je moje življenje zelo 
spremenilo. Moj mož izhaja namreč iz gostilniške 
družine. Sprva sva oba hodila v službo. Po sedmih 
letih pa sva se odločila prevzeti gostilno in nadaljevati 
delo njegovih staršev. 

Konec novembra lani je bil v Ljubljani predstavljen 
svetovno znani vodnik Gault & Millau, ki 
restavracije ocenjuje s točkami. Izbrani ste bili za 
kuharico tradicije, saj z inovativno interpretacijo 
receptov iz slovenske kuhinje bogatite kulinarično 
podobo Slovenije, prav tako pa vašo gostilno 
številni ocenjevalci uvrščajo v vrh posavske in tudi 
slovenske kulinarične ponudbe. Kaj vam pomenijo 
ti nazivi?

Res je, da smo zadnje čase deležni številnih 
ocenjevanj raznih medijev iz Slovenije in tujine. Na te 
ocene sem zelo ponosna , saj se v njih kaže delo naše 
celotne ekipe, torej naše družine in vseh sodelavcev, 
s katerimi že vrsto let gradimo našo zgodbo. Vse to 
in tudi naziv Chef tradicije leta 2019 po francoskem 
kulinaričnem vodniku Gault & Millau pa je tudi 
obveza za nadaljnje delo.

»Za dobre duše in radovedne želodce« goste 
pozdravi napis pri vhodu v Gostilno Repovž. Zdi se, 
da želite s tem gostom sporočiti svojo kulinarično 
filozofijo. Kakšna je ta?  

Moja kuharska filozofija je zelo preprosta in vezana 
predvsem na tradicijo, spomine iz otroštva in  
mladosti ter na izdelke naše kmetije in bližnje okolice. 
Večina jih zraste na naši 16-hektarski kmetiji. To 
zahteva ogromno časa, fizičnega dela in tudi znanja. 
Kljub vsem viharjem, ki drvijo skozi naše življenje, 
lahko še vedno z veseljem  vztrajamo v naši kuhinji s 
svojo filozofijo. Kar pa dela ta uspeh še večji, je to, da 
bodo to pot očitno nadaljevali tudi moji otroci.

Kako vam uspe prilagajati ponudbo čedalje bolj 
zahtevnim gostom? 

Mislim, da so ključ do zadovoljstva gostov iskrena 
hrana, dobre sestavine in seveda njihovo dobro 
počutje, ki pa je odvisno tudi od drugih dejavnikov 
(profesionalna postrežba, vinska karta, inovativnost 
...).

Kakšna je podpora vaši dejavnosti v lokalnem/
regionalnem prostoru in kaj morda pogrešate na 
slovenski kulinarični sceni?

Glede tega bi bila lahko nekoliko kritična. Lokalna 
skupnost se zelo slabo odziva na ponujene priložnosti. 
Še vedno se bojimo sodelovanja v skupnih projektih 
in s tem posledično določenega tveganja. Mislim, 
da pregovor V slogi je moč zelo drži. Prostor za 
razvoj turizma in kulinarike je zelo velik, zato se ne 
smemo bati tekmecev. Večje število deležnikov v tej 
dejavnosti bi pripeljalo precej več gostov, ki bi pri nas 
ostali dlje in bi bili še bolj zadovoljni.

Kaj bi sporočili mladim, ki se odločajo za gostinsko 
dejavnost?

Mladi, ki  imajo veselje, so delavni in imajo ambicije, 
imajo v gostinski dejavnosti zagotovo veliko možnosti 
za uspeh. Seveda pa kot pri drugih poklicih tudi ta 
zahteva veliko odrekanja. Vsem, ki se boste odločili 
za to pot, želim veliko uspeha in zadovoljstva pri delu.

Pogovarjal se je Rok Petančič.

Meta Repovž iz Gostilne Repovž

Foto: Grega Vavtar in Nika Kink

Foto: Boštjan Tacol
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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, Neža Nemec, Jože Novak, Miran 
Grubenšek, Annemarie Culetto, Barbara Zagorc. 
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 oktobra 2019, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 9. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
Ljudje želimo imeti od življenja največ, kar 
pa lahko dosežemo s kakovostnim načinom 
življenja. Kadar se družimo, bogatimo krog 
prijateljev, ki nam stojijo ob strani, kadar se 
veselimo ali jokamo. Če skrbimo za živali, nam 
te vedno vračajo ljubezen. Kadar se smejimo, 
poskrbimo, da so srečni tudi ljudje okoli nas. 
Kadar se učimo, znamo prenašati znanje naprej. 
Kadar skuhamo dobro kosilo, smo deležni 
zahvale in pohvale. 
Pridejo pa tudi težki trenutki.  Za vsako težavo 
obstaja rešitev in vsako obdobje prinaša 
nove priložnosti. Življenje moramo preprosto 
razumeti. 

Ne smemo pa pozabiti nase. Kot ne pozabimo 
vzeti na potovanje zanesljivih podatkov o poti 
oziroma cilju, ne gremo brez zemljevida ali 
uporabimo navigacijo. Vse potrebne informacije 
so nam vedno na voljo, zato se z njimi opremimo 
pravočasno, da bo korak v življenju čim bolj 
tekoč in prijeten.

 Želim vam veliko uspešnih projektov v mesecu, 
ki je po dopustih še posebno poln izzivov

Mojca Pernovsek

SEVNIŠKA 
10ka

Kategorija............................�..�tart.......�...�ol�ina
tl8.vivieanke,.tl8.vivieani..�..11:�0.......�....�00.t
vivieanke,.vivieani.............�...11:��......�......�00.t
tl8.deklive,.tl8.de�ki........�....12:00.....�....18000.t
deklive,.de�ki...................�.....12:1�.....�.....18000.t
st8deklive,.st8.de�ki........�......12:1�....�.......18000.t
�lanive,.�lani................�.......10:00...�........�8000.t
�lanive,.�lani...............�........10:00..�.......108000.t

nedelja,.�8.sesteteer.2019,.
od.108.�re.dalje

sark.oe.savi.
sri.srednji.�oli.sevniva

Svetovni dan turizma

Petek, 27. 9. 2019, 
ob 17. uri

LOG
ob Savi - pri kamnitem mostu

ODPRTJE

ZELENEGA OKNA

Pod pokroviteljstvom TZOS v sodelovanju s  

TD Boštanj ob Savi, KŠD Log, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica
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Občinske strani

 
V sevniški občini tudi to poletje potekajo različne 
infrastrukturne ureditve, ki bodo izboljšale cestno-
prometno varnost in dodatno pripomogle k urejeni 
podobi okolja, v katerem živimo. Nekaj aktualnih 
posodobitev je navedenih v pregledu. 

Parkirišče na Kvedrovi  
Gradbena dela v sklopu projekta »Ureditev Kvedrove 
ceste pri Ž.P. Sevnica« so v zaključni fazi. Parkiranje 
bo dovoljeno tistim, ki se s svojim osebnim vozilom 
pripeljejo na območje železniške oziroma avtobusne 
postaje z namenom, da za nadaljnjo pot uporabijo 
javni prevoz. Vozačem bo tako na voljo 42 parkirnih 
mest, od tega bosta dve mesti rezervirani za invalidne 
osebe, štiri mesta pa bodo opremljena z električno 
napajalno postajo za električna vozila. 
Dela potekajo tudi na odseku pločnika med 
železniško in avtobusno postajo v sklopu projekta 
»Ureditev LZ na odseku Kvedrove ceste: parkirišče pri 
Ž. P.« Peščeve površine bodo ločene od motornega 
prometa z dvignjenim robnikom, kar bo precej 
pripomoglo k večji prometni varnosti na tem odseku. 
Preurejeno in posodobljeno bo tudi območje 
avtobusne postaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada. 
www.eu-skladi.si 
  

Parkirišče pri ZD Sevnica 
Zdravstveni dom Sevnica na območju sedanjega 
parkirišča gradi garažno hišo, ki bo namenjena 
vozilom nujne medicinske pomoči in preostalim 
službenim vozilom. Načrtovana je gradnja objekta 
v dveh etažah. V kletni je poleg garaže za reševalna 
vozila predvidena še nadstrešnica, ki bo namenjena 
parkiranju osebnih službenih vozil, za dostop 
do parkirnih mest v pritlični etaži nove garaže je 
načrtovan dovoz iz ravni sedanjih parkirišč pred 
zdravstvenim domom, na ravni pritličja pa je 
predvidena tudi nadstrešnica za kolesa. 
Parkirna mesta v okolici zdravstvenega doma, ki 
jih zdaj zasedajo vozila nujne medicinske pomoči 
in druga službena vozila, se bodo tako sprostila za 
paciente in obiskovalce zdravstvenega doma. 

Izboljšana 
prometna varnost

 

Obračališče za avtobuse 
pri OŠ Blanca 
Pri Osnovni šoli Blanca potekajo gradbena dela za 
obračališče za avtobuse. Namen projekta je urediti 
in umiriti promet na območju osnovne šole, ki zaradi 
širine dovozne ceste ne omogoča srečanja dveh vozil. 
Zato nastajajo zastoji in prometna zmeda na dovozu 
v jutranjih urah in popoldanskem času. Za izboljšanja 
varnosti najmlajših udeležencev in boljše pretočnosti 
prometa je Občina Sevnica pristopila k projektni 
rešitvi, ki bo uredila obračališče za avtobus, površine 
za vstopanje in postavila nadstrešek pri obračališču. 
Z ureditvijo obračališča bo z dograditvijo parkirišč za 
zaposlene in obiskovalce urejen tudi mirujoči promet,  
prav tako se bo povečalo tudi število parkirišč. 
 

Sanacija plazu na Kalu 
Na predelu lokalne ceste Šentanjž–Kal, ki jo je 
poškodoval plaz, potekajo sanacijska dela. Večino 
sredstev za zahtevno sanacijo je Občina Sevnica 
uspešno pridobila od Ministrstva za okolje in prostor, 
Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. 
Cesta bo na tem območju dodatno stabilizirana z 
izvedbo pilotne stene.  

Urejanje cest na območju Kladja  
Na javni poti, ki povezuje Kladje proti Šentjanžu, 

Gradnja garažne hiše (foto: Bojan Kostevc)

poteka razširitev ceste, ki bo varnejša in ustreznejša  
tudi za srečevanje vozil, ki prihajajo iz ene ali druge 
smeri. Posebna pozornost je namenjena ovinku, 
na katerem se bodo po končani posodobitvi lahko 
vzporedno vozila tudi večja vozila. Skupaj z razširitvijo 
ceste se posodablja tudi cestno odvodnjavanje. 

Varnejše vključevanje v Loki  
Cestni priključek, ki povezuje državno cesto skozi Loko 
in naselje Radež, je zaradi stanovanjskega objekta 
zelo blizu križišča pomenil varnostno tveganje pri 
vključevanju v promet na glavno cesto za voznike 
osebnih avtomobilov, hkrati pa je bil zaradi slabše 
preglednosti neprijazen tudi do pešcev. Občina 
Sevnica se je povezala z Direkcijo RS za infrastrukturo 
in Ministrstvom za kulturo ter pridobila vsa potrebna 
dovoljenja za poseg v varovalni pas državne ceste, 
ki vodi skozi Loko, in odstranitev zapuščenega 
stanovanjskega objekta, ki je imel status kulturne 
dediščine. Z ureditvijo je ta cestni odsek postal  
varnejši in preglednejši za vse udeležence v prometu, 
hkrati pa je na tem mestu pridobljen prostor za 
bodoče infrastrukturne ureditve. 

Urejanje ceste na območju Kladja

S  bodo nagradili »Smeškom«
voznike, ki parkirajo pravilno in 

zgledno ter tako omogočajo 
nemoten prehod pešcev.

»KISKO«  

AKCIJA 

»SMEŠKO«

S pa bodo prijazno »Kiskom« 
opozorili tiste voznike, 
ki z nepravilnim 
parkiranjem 
ovirajo prehod 
pešcev in s 

tem ogrožajo 
njihovo varnost. 

Otroci sevnišk ih vr tcev bodo v spremstvu 
vzgojiteljev in redarjev tudi letos izvedli jubilejno, 

, s katero bodo ocenjevali 10. akcijo »Smeško-Kisko«
ustreznost uporabe parkirnih mest na 
javnih parkiriščih v Občini Sevnica. 

Z odgovornostjo in razumevanjem 
sprejmimo aktivno 

sodelovanje predšolskih 
otrok pri njihovih prvih 

korakih v svet varne 
udeležbe v prometu in 
vsem pešcem 
omogočimo varno 
uporabo pločnikov in 
drugih, njih namenjenih 

površin. 

Spoštovane voznice in spoštovani vozniki. 

Urejanje parkirišča na Kvedrovi

Obračališče pri OŠ Blanca (foto: Bojan Kostevc)

Sanacija plazu na Kalu

Varno vključevanje na glavno cesto v Loki
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Občinske strani
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www.obcina-sevnica.si

 Razpis za dobitnike 
občinskih priznanj

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. 
novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 

klubom, združenjem ter drugim organizacijam 
in skupinam, ki s svojim delovanjem pomembno 

pripomorejo k boljšemu življenju občanov ter 
razvoju in ugledu občine Sevnica na področjih 

gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, 

ekologije, znanosti in drugih področjih človekove 
ustvarjalnosti. 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj 
Občine Sevnica za leto 2019 je objavljen na spletni 

strani www.obcina-sevnica.si 
pod rubriko Obvestila in je odprt 
do vključno 13. septembra 2019.

Javni poziv za sodelovanje 
pri programu prireditev 
ob občinskem prazniku 

občine Sevnica v letu 2019
Poziv je namenjen vsem društvom, zvezam 

društev ter podjetjem in organizacijam v občini 
Sevnica. Vabimo vas, da s svojimi prireditvami 

in dogodki obogatite kulturno in družabno 
dogajanje med praznovanjem občinskega 

praznika, ki bo novembra. 
Osrednja slovesnost v počastitev občinskega 

praznika Občine Sevnica 
s podelitvijo občinskih priznanj bo 

v petek, 8. novembra 2019, ob 17. uri 
v Športnem domu Sevnica. 

Informacije o prireditvah in dogodkih, ki so 
širšega javnega pomena in jih boste organizirali 

novembra, bomo strnili v celovit program 
prireditev. Program bo javno objavljen v medijih 

in na spletni strani Občine Sevnica. 
Vabimo vas, da nam podatke o prireditvah in 

dogodkih zaradi uskladitve koledarja posredujete 
najpozneje do 30. septembra 2019 

na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica ali na elektronski naslov 
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si.  

Javni poziv za sodelovanje pri programu 
prireditev in dogodkov je objavljen na spletni 

strani Občine Sevnica. 
Za dodatne informacije in pojasnila lahko 

pokličete v Kabinet župana Občine Sevnica 
(07 81 61 213).

SEVNIŠKI TEDEN 

MOBILNOSTI

tedenmobilnosti.si

V mesecu septembru evropska mesta vsako leto organizirajo teden mobilnosti v 

okviru katerega lokalne skupnosti evropskih držav na razliène naèine promovirajo 

uporabo trajnostnih oblik prevoza in ozavešèajo prebivalce o vplivih njihove izbire 

potovalnega naèina na okolje. 18. Evropski teden mobilnosti bo letos potekal pod 

sloganom Gremo peš! med 16. in 22. septembrom. 

Razliène akcije in dogodki na temo mobilnosti bodo potekali tudi v sevniški obèini:  

Gremo peš!

Udeleženci pohodov naj bodo športno obleèeni.

Spremljajte dogodke Evropskega tedna mobilnosti in druge informacije ter prispevke 

v zvezi s tednom mobilnosti na portalu Sevnica, gibaj se! 

Posamezniki, skupine, ekipe, društva in organizacije – vabljeni, da sodelujete v 

posebnem pohodniškem izzivu in v spletnem portalu beležite svoje aktivnosti, poleg 

hoje lahko tudi izlet s kolesom ali opravke, ki jih dnevno izvajate brez prevoznih 

sredstev. Vsa navodila so zabeležena na spletni strani http://gibaj.s
evnica.si. 
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Po občini

  
Junij se prevesi v drugo polovico, na bohorskih 
travnikih pa cvetlice in trave najlepše cvetijo, prijetno 
dišijo. Po vasi se govori: »Košnja bo! Pr'jatli bodo na 
travnik, pod Skalico prišli. Po starem se bo kosilo, kose 
klepalo, brusilo. Grabljice travino obračajo, sušijo, da 
lepo, dišečo za živino priskrbijo.« 

Ob svitu so se tako v soboto, 15. junija, pri Železnikovih 
Nadi in Marku že sedmič zapovrstjo zbrali tisti, ki jim 
je ročna košnja travnikov ljubo opravilo in hkrati 
tradicija, ki veliko pomeni. Luštno je bilo, so povedali 
udeleženci – starejšim zaradi obujanja spominov, 
mlajšim zaradi prikaza, kako je bilo nekoč. 

Kosci so svoje delo odlično opravili, veselo zaključili in 
zapeli, da se je slišalo daleč naokrog. 

Foto: M. Uranič

Košnja kot nekoč 
v starih časih

 
Klekljarska skupina Bucike se je v sodelovanju z 
različnimi klekljarskimi skupinami iz Slovenije lotila 
obsežnega projekta izdelave klekljanih prtov, ki bodo 
od zdaj krasili oltarje cerkve sv. Ane na Okiču. 
Prte so v uporabo predale ob mašni slovesnosti, 
ki je potekala na Anino nedeljo. Ob tej priložnosti 
je vodja projekta in mentorica klekljarske skupine 
Bucike Tina Železnik povedala, da gre za zares 
obsežno in mojstrsko delo, v katerem je skritih več 
kot 900 ur vztrajnega dela številnih klekljaric. Ob tem 
je poudarila, da je izdelava teh prtov plod odličnega 
sodelovanja, ki ga Bucike z drugimi klekljarskimi 
središči razvijajo vse od začetka njihovega delovanja. 

Bucike pa uspešno sodelujejo tudi z različnimi 
inštitucijami v lokalnem okolju in tako na najlepši 
način pripomorejo k ohranjanju in razvijanju te 
prelepe kulturne dediščine. 
Prizadevanje Bucik je že usmerjeno proti tradicionalni 
razstavi, ki jo bodo tudi letos v sklopu občinskega 
praznika pripravile na sevniškem gradu.

Damijan Ganc

Bucike predale 
klekljane prte 
za cerkev sv. Ane na Okiču

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 21. septembra 2019,

s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.
 

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:14 s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 9:00  Šentjur na Polju
 11:30 Krško - parkirišče Pečnik v Brestanici
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.13.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je 
potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu, 

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno ponedeljka, 16. septembra 2019, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.

Vabljeni!

 
Po 20 letih sva znova obiskala »kraj zločina«. Kraj, 
kjer smo skupaj s prijatelji preživeli najlepše poletne 
avanture. Hčeri sva že nekaj časa obljubljala, da 
ji bova pokazala, kje sva kot otroka in najstnika 
preživljala poletne počitnice. 

Ko sem vstopila skozi vhod, 
me je pri blagajni pozdravila 
simpatična gospodična in 
mi povedala ceno vstopnic. 
Začudeno sem pogledala 
na cenik, saj nisem mogla 
verjeti, kaj slišim. Hči je 
imela brezplačen vstop, 
jaz pa sem za celodnevno 
vstopnico odštela 4,90 
evra. Bila sem presenečena 
in navdušena hkrati. 

Razložila mi je tudi možnost uporabe vstopnice 
za jutranje plavanje. Prenovljene garderobe in 
sanitarije, tuširnica ... Vsa navdušena sem se povzpela 
po stopnicah in zagledala igrišče za odbojko, urejeno 
travo, na kateri se razprostirajo drevesa. Vau, koliko 
sence. Ko smo mi hodili na bazen, sta bila na voljo 
le dva grmička. Hči je takoj opazila tudi igrala. Na 
hitro jih je preizkusila, nato sva šli čez dezinfekcijski 
bazen. Obstala sem. Ležalniki, senčniki, garderobe, 
goli v bazenu in žoge, pa prebarvane tribune, topli 
tuši. Udobno sva se namestili na ležalnika v senci 
in se sprehodili okoli bazena. Kmalu se nama je 
pridružil tudi ati. Na skoraj vsakem koraku sva srečala 
znane obraze. Kako lepo je bilo poklepetali z njimi in 
obujati spomine. Hči je neizmerno uživala v odlični 
osvežujoči vodi. Preživeli smo čudovit dan. 
Naslednje jutro sem pobegnila še na jutranje 
plavanje. V mislih sem si ponavljala, kakšno srečo 
imajo domačini. Urejeno kopališče in cenovno 
dostopne vstopnice. ne smem pa pozabiti tudi na 
Platz. Mmmmm, kako odlična ledena kava. Konec 
tedna je bil popoln. Gotovo še pridemo. 
   

Zadovoljna nekdanja Sevničanka iz Ljubljane 

Bazen Sevnica kot ga 
vidijo nekdanji Sevničani

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            

 

 

 

  

19. 9. 2019, Kulturna dvorana Sevnica, 
Kvedrova cesta 25, 

8290 Sevnica 
 

 

Preventivni dogodek za seniorje in upokojence 

Program SOŽITJE za večjo 
varnost v cestnem prometu 

 
9:30 – 9:35 

Uvodni nagovor predstavnika AVP  
g. Sebastijan Turk, vodja projekta Sožitje  

 
9:35 – 10:10 

Osvežitev znanj pravil cestnega prometa  
predavatelj: g. Sebastijan Turk 

 
10:10 – 10:40 

Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti  
predavateljica: ga. Mojca Heco, DARS 

 
10:40 – 11:00 

Praktične izkušnje policije 
predavatelj: g. Daniel Žniderič, komandir PP Sevnica 

 
 

11:00 – 11:20 
Svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo 

predavateljica: dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX 
 

11:20 – 11:50 
Temeljni postopki oživljanja 

predavatelj: OZRK Sevnica 
 

11:50 – 12:00 
Odmor 

 
12:00 – 13:00 

Svetovalna vožnja z ocenjevalci na vozniškem izpitu 
 

Preventivni dogodek je brezplačen. VLJUDNO VABLJENI! 

Prijave na T: 031 653 122 

VSAK UDELEŽENEC PREJME PRAKTIČNO DARILO 

Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa 
Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 

Telefon: 01 478 89 61 
info@avp-rs.si 

 
Več informacij: www.avp-rs.si 

 

Kontakt 
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Leta 1874 so pri Knezovih na Logu končali gradnjo 
kozolca toplarja, v katerem so kar nekaj desetletij 
sušili seno in žito ter ga uporabljali za shranjevanje 
krme za živino. Prvotno je bil kozolec vse do leta 1974 
pokrit s slamo, od tega leta pa z betonsko kritino. 

Zob časa je pustil posledice, saj začetna strešna 
konstrukcija najbrž ni predvidevala težke betonske 
kritine. Zaradi bremena je popustil prečni tram, 
ki nosi strešno, na katero so pribite špere. Začasna 
podpora je preprečila, da se streha ne bi začela 
nagibati. 

Lastnika kozolca Silvester in Jožica Perc sta se lani 
odločila, da je treba kozolec obnoviti in ga ohraniti 
za potrebe hranjenja orodja in opreme ter tudi kot 
zanimiv spomenik lesene arhitekture. Pogovorili 
so se z mojstrom, ki ima znanje, sposobnosti, 
opremo in ekipo za obnovo takšnega objekta. Konec 
preteklega leta je bil pripravljen potreben les, kot 
so tramovi, špere, letve in deske. Letos marca sta 
se s pomočjo Jožičinega brata Branka lotila obnove 
temeljev pod stebri. To je zajemalo dvigovanje 
stebrov s furmanskimi vintami, odstranitev starih 
polomljenih temeljnih kamnov, izkop za novi temelj, 
poravnavanje tal, vstavljanje armature, opaženje in 
zalivanje z betonom. Šele po obnovi temeljev je bilo 
mogoče začeti obnavljati streho. 
Dne 3. julija se je začelo. Prišel je mojster Boris 
Androjna s svojimi fanti. Obnova je trajala štiri dni. Prvi 
dan je bil kozolec razkrit, za tem je sledilo vertikalno 
in horizontalno poravnavanje, saj je bil že celoten 
kozolec nekoliko nagnjen. Drugi in tretji dan so bili na 
vrsti »cimpermani«. Ti so zamenjali zlomljeni prečni 
tram in postavili novo strešno konstrukcijo. Tretji dan 
ob 15. uri so ga že začeli pokrivati. Četrti dan je bilo 
pokrivanje končano, sledilo je še obijanje »špice« in 
obnova je bila končana. Skupaj so opravili približno 
450 delovnih ur. 

 Brane Knez

Na Logu obnova 145 let 
starega kozolca

Nekaj rastlin je mogoče najti v bližini nadvoza preko 
železnice, predel do Pristana Orehovo pa je videti 
»čist«. Območje Pristana redno kosijo, ampak ob poti 
se rastline hitro razraščajo in že mlade pripravljajo k 
cvetenju. Dokaz, da tudi pogosta košnja ni dovolj; 
rastline je treba pravočasno populiti s koreninami 
vred. 
Lastniki zemljišč in podjetja, ki skrbite za javne 
površine: če vas kazenska odgovornost ne prepriča, 
naj vas to, da nas bo ambrozija zatrla, če je ne bomo 
zatirali mi.

Romana Ivačič

Ambrozija ob železniški progi pri občinski stavbi

  
Rotaract klub Sevnica skupaj s Študentskim klubom 
Sevnica vabi na dobrodelno modno revijo z namenom 
– Ženske za ženske. Gre za obsežen projekt, ki bo letos 
naslavljal predvsem teme uspešnih žensk, “body 
positivity”, nasilje nad ženskami in pomen podpiranja 
lokalnih ustvarjalk. V prvem delu bosta spregovorili 
prva ženska guvernerka Rotary Slovenija Irena Kos 
in uspešna podjetnica in komunikacijska trenerka 
in svetovalka Saša Einsiedler. Po pogovoru bo na 
vrsti modna revija, na kateri bodo neprofesionalne 
manekenke vseh starosti in konfekcijskih številk 
predstavljale modne dodatke slovenskih oblikovalk, 
ki jih bodo lahko obiskovalci pozneje na pogostitivi 
tudi kupili v zameno za dobrodelne prispevke. 

Dogodek bomo obogatili tudi z glasbo, dobrodelnim 
srečelovom in stojnicami, na katerih boste lahko 
spoznali podjetniški inkubator, delovanje varne hiše, 
Rotaract klub in druge. Izkupiček bo namenjen varni 
hiši v Novem mestu. 
  

Sanja Slemenšek, Rotaract klub Sevnica

Vabilo na modno revijo 
z namenom

  
Že nekaj let nas mediji in različne ustanove opozarjajo 
na invazivne rastline v našem okolju. Najhitreje 
verjetno raste japonski dresnik, ki so ga včasih celo 
sadili v okrasne namene, zdaj pa je to prepovedano. 
Ta pravzaprav zdravilna rastlina z užitnimi mladimi 
poganjki ima zelo razvejene in trdožive korenine, 
bujno rastje pa zaduši vse druge domače rastline v 
bližini. Na bregovih Save v Sevnici ga je kljub košnji 
vsako leto več. 

Še večja nadloga pa je ambrozija, ki ni samo 
invazivna, ampak tudi alergena – škodljivo vpliva 
na dihala in kožo. Dokler ne cveti in semeni, jo je 
mogoče odvreči na kompost, potem pa jo je treba 
pri odstranjevanju sežgati. »Pelinolistna ambrozija 
(Ambrosia artemisiifolia L.) in druge sorodne neofitne 
vrste iz rodu Ambrosia so edine škodljive rastline, ki 
jih je treba pri nas zakonsko zatirati. Ta ukrep velja 
od leta 2010, ko so sprejeli spremembo Zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin. Po novi uredbi mora 
imetnik zemljišča, na katerem ta rastlina raste, 
odstraniti rastline s koreninami vred ali odstraniti 
njihov nadzemni del na način, da se rastlina v tej 
rastni dobi ne obraste več. Imetnik zemljišč mora 
opraviti tudi nadaljnja redna opazovanja zemljišč 
vse do konca septembra. Ker se pri nas prisotna 
pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je 
treba košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati 
celotno rastno dobo, da preprečimo širjenje s tvorbo 
novih semen.« (https://www.bodieko.si/zdaj-je-
pravi-cas-za-zatiranje-ambrozije) 
Če fizična ali pravna oseba ne izpelje odrejenih 
ukrepov o odstranjevanju, je uveden prekrškovni 
postopek. Globa za pravne osebe znaša 1500 evrov, 
500 evrov pa za odgovorno osebo. 500 evrov znaša 
tudi denarna kazen za samostojnega podjetnika 
posameznika ali fizično osebo. 
Podrobna predstavitev: 
http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Ambrosia/
U%C5%A1hresconavodila.pdf. 
Kje raste ambrozija na ožjem območju Sevnice? 
Populila sem jo pod cesto na Hraste v bližini hiše 
Zagode, pozneje pa so brežino tudi kosili; pri kupu 
gnoja nad sadovnjakom – desno odcep poti s ceste 
proti Svetemu Roku: tu jo je treba pogosto puliti. 
Na območju Hrastov je rastlin manj, ker sem lani 
opozarjala lastnike parcel, vrtičkarje in oskrbnike 
obrobkov cest ter sama populila veliko ambrozije. 
Letos jo je mogoče najti na novo ob robu ceste s 
pokopališča proti staremu delu Sevnice. Na bregovih 
Save od železniškega prehoda na Gobavcah do 
Srednje šole Sevnica je ni opaziti, obrašča pa se spet 
ob železniški progi v bližini občinske stavbe. Nekaj 
rastlin je uspevalo tudi ob poti nasproti Srednje šole 
Sevnica. Levo in desno ob poti na obrežju Save jo je 
bilo veliko blizu Stillesa (večino sem populila), obrašča 
pa se tudi na robu zelenice trgovine Lidl, ki jo sicer 
pogosto kosijo, na zapuščenem travniku nasproti 
raste še več ambrozije. Prava katastrofa je predel 
med cesto in levim bregom Save od trgovine Lidl 
do Elektrarne Boštanj: kljub košnji poleg japonskega 
dresnika rastline ambrozije rastejo na brežini ter 
poganjajo celo med peskom na poti, obraščajo pa se 
tudi ob robniku ceste. 

Ambrozija in 
japonski dresnik v Sevnici

Med trgovino Lidl in Elektrarno Boštanj: 
»sožitje« japonskega dresnika in ambrozije
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Turistična zveza Slovenije prepoznava delo turističnih 
društev in zvez kot tisto, ki pomembno pripomore 
k razvoju in razcvetu turizma v Sloveniji, ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine, medgeneracijskemu 
prenosu znanja, skrbi, da manjša mesta in vasi 
ostajajo žive in drugemu. V vse to pa člani vlagamo 
precej svojega prostega časa, znanja in dobre volje. 

V zahvalo za to in da bi se še bolje spoznali in tesneje 
sodelovali so nas 15. avgusta povabili na prvo 
druženje turističnih društev in občinskih turističnih 
zvez, na izlet v Kobilarno Lipica in na Sveto Goro v 
Solkan. Izleta smo se udeležili tudi člani Turistične 
zveze občine Sevnica in Turističnega društva Loka 
pri Zidanem Mostu. Po ogledu Kobilarne Lipica, 
konjeniške predstave v tamkajšnji pokriti jahalnici in 
pogostitve na travniku smo se udeležili svete maše v 
baziliki Marijinega Vnebovzetja, ob koncu pa nas je 
nagovoril tudi predsednik Turistične zveze Slovenija 
Pavle Hevka. V družbi somišljenikov smo preživeli lep 
praznični dan.

Vir: TZOS

Prvo druženje 
turističnih društev in zvez

 
Turistična zveza Slovenije že 28. leto zapored objavlja 
tekmovanje Moja dežela, lepa in gostoljubna. 
Ocenjevanje krajev znotraj projekta poteka na več 
ravneh. Najprej ga opravi občinska komisija, na 
regijski ravni ocenjevanje opravi regijska komisija, 
kraje in mesta, ki se ob predhodnih ocenjevanjih 
uvrstijo vse do državne ravni, pa obišče državna 
ocenjevalna komisija. Da je Sevnica v zadnjih letih 
precej spremenila podobo in je v splošnem lepo 
urejena, je opazila tudi regijska komisija, ki je Sevnico 
letos uvrstila na državno ocenjevanje v kategoriji 
manjših mest. 

Državna komisija je Sevnico obiskala 20. avgusta. V 
spremstvu predstavnikov občine in Turistične zveze 
občine Sevnica so si ogledali mesto in bodo podali 
oceno, pobude in predloge. Želimo si, da bi bila 
Sevnica deležna tudi državnega priznanja, za kar si 
bomo ne glede na letošnji rezultat prizadevali tudi 
v prihodnje. Prepričani smo, da nam bo skupaj tudi 
uspelo.

Vir: TZOS

Obisk državne komisije 
Moja dežela, lepa 
in gostoljubna

Lepa hvala tudi Centru za krepitev zdravja pri 
Zdravstvenem domu Sevnica in medicinskima 
sestrama Jožici in Mojci, ki sta prišli v četrtek v Pekel 
izvesti preventivno delavnico merjenja krvnega tlaka 
in krvnega sladkorja. Tudi letošnje sodelovanje je bilo 
med umetniki zelo dobro sprejeto in dobrodošlo ter 
je prijetno popestrilo ustvarjalno vnemo. 

Seveda pa ArtEko ne bi uspel, kot je, brez pridnih 
rok članic Turističnega društva Šentjanž, podpore 
članov Zavoda MUK Qra, Gostilne Repovž in seveda 
domačinov, ki so naključno obiskovali in prišli 
opazovat dogajanje v Peklu. 

Vsa dela letošnjega dogodka bodo, kot je to že 
običajno, na ogled tudi zadnjo nedeljo v septembru 
na dan Šentjanške tržnice na razstavi na prostem na 
Repovževi štali. Če ne prej, povabilo v Šentjanž konec 
septembra torej velja. 

Petra Majcen 
(Foto: Judith Zgonec)

 
V soboto, 6. julija, se je v Peklu pri Šentjanžu v 
organizaciji Turističnega društva Šentjanž in Zavoda 
MUK Qra z delovno razstavo končal že deveti ArtEko 
Šentjanž. Tudi tokrat so ob izviru stoletne vode na 
domačiji Felicijanovih v osrčju še precej neokrnjene 
narave ustvarjali in se družili umetniki od blizu in 
malo dlje. 

Udeleženci letošnjega ArtEko dogodka so bili Jože 
Šubic iz Maribora, Tatjana Mijatovič iz Radencev, 
Mojca Lampe Kajtna iz Šentjerneja, Ana Jazbec, Matic 
Svažič, Nena Bedek in Vladimir Leben iz Sevnice, 
Mojca Marija Vilar iz Domžal, Tone in Judith Zgonec 
iz Boštanja ter Toni Vučajnk iz Dobove. Strokovno 
je že tradicionalno nad dogajanjem bedela in bila 
tudi glavna organizatorka Jerca Šantej iz Sevnice. 
Tudi tokratni ArtEko je z ekološkega vidika podkrepil 
okoljevarstvenik in publicist Anton Komat in se družil 
z umetniki. 

Ustvarjalci so se vroče sredino popoldne zbrali na 
gradu Sevnica, Rok Petančič pa jih je popeljal po 
grajskih sobanah in jim predstavil okuse grajske 
vinske kleti. Vse je prišla pozdravit tudi direktorica 
Zavoda KŠTM Mojca Pernovšek. Pozno popoldne 
se je druženje nadaljevalo na domačiji Felicijan, 
udeležence pa je pričakala dobrodošlica članic 
Turističnega društva Šentjanž. Sledili so nadvse 
kreativni trije dnevi, ko so ustvarjalci ustvarjali na 
temo četrtega naravnega elementa. Osrednja tema 
letošnjega ArtEka je bil namreč zrak. Nastala so 
nadvse bogata in sporočilna dela, obiskovalci pa so 
si jih lahko ogledali na delovni razstavi. Odprtja, ki 
so ga glasbeno obogatili Andrej Fon, Aleš Žumer in 
Vladimir Leben, sta se udeležila tudi predsednik KS 
Šentjanž Boštjan Repovž in direktorica Posavskega 
muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj ter navzoče 
na dogodku tudi nagovorila. 
Za izvedbo predjubilejnega ArtEka se moramo 
tudi letos iz srca zahvaliti družini Felicijan, ki je 
ponovno prijazno odstopila svoj dom umetnikom, 
ki so, kot so tudi tokrat povedali, doživeli raj v Peklu. 
Žal nas je letos na pragu stotega rojstnega dne 
zapustila Terezija Felicijan, ki smo jo poimenovali 
kar za največjo podpornico kulture v naši občini, a 
prepričani smo, da nas navdušeno opazuje iz raja 
in nas polni z »ekoenergijo«, kot nas je tudi za časa 
svojega življenja. 

Deseti ArtEko Šentjanž 
je pred vrati

 
Zadnje počitniške dni popestri Poletna sreča na 
vrvici. Četrto leto je v organizaciji mladih za mlade 
pod okriljem TD Loka in s podporo KS Loka, Občine 
Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica v Loki 
potekalo zabavno in radoživo druženje. 

Kar 46 otrok in 18 animatorjev nas je v treh dneh 
ustvarjalo na likovnih delavnicah, se odpravilo na 
izlet na kmetijo Zakrajšek z vlakom, na pohod po 
gozdni učni poti, se igralo, pekli smo hrenovke na 
odprtem ognju, plesali in se smejali. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste po svojih močeh pripomogli, da smo 
tudi to leto ustvarili lepe spomine. Mi se že veselimo 
prihodnjih druženj.
 

Vir: Animatorji PSNV

Nobenih skrbi, 
poletna sreča na vrvici
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Turizem

www.visit-sevnica.com
 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

se predstavlja 

IZBRANI

PONUDNIK

z različnimi 

izdelki ter 

degustacijo.

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 6.9.2019

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

  
Letos je že 8. tradicionalna prireditev Košnja na 
Lisci potekala drugo v soboto julija. Temeljna 
vsebina prireditve je obujanje tradicije s prikazom 
tradicionalne ročne košnje in spravilom sena. 
Organizatorji prireditve so tudi letos bili KŠTD Razbor, 
Gostinstvo Krašovec, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, 
Društvo kmetic Sevnica, Turistično društvo Boštanj 
ob Savi, Planinsko društvo Lisca, Športno kulturno 
društvo Mini kraljestvo in Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Poleg prikaza košnje so potekale še 
dodatne aktivnosti: ocenjevanje in pokušina puhle, 
ocvirkove potice in jabolčnika, tržnica regionalne 
obrti, družabni del z narodno-zabavno glasbo in 
plesom ter zanimiva razstava fotografij. 

Organizator tržnice regionalne obrti je bil tudi letos 
KŠTM Sevnica, udeležili pa so se je lokalni ponudniki 
domače obrti in prehranskih izdelkov. Sodelovali pa 
so: Kozjanski park, Lončarstvo Bojc, Žganjekuha Ivan 
Škarja, Čebelarstvo Sigmund, Turistično društvo Loka, 
KŠTD Razbor, Info točka Turistične pisarne Sevnica, 
Aktivi kmečkih žena, Kmetija Zakrajšek, ovčarska 
kmetija Urban ter kmetija Kosem. Tudi letos se je 
občina Sevnica predstavljala na info točki z zanimivo 
lokalno turistično ponudbo in lokalnimi spominki. 
Vsem sodelujočim na tržnici regionalne obrti se 
zahvaljujemo, vas pa vabimo, da se je udeležite tudi 
prihodnje leto. 
  

Vir: Turističnoinformacijska pisarna, KŠTM Sevnica

Tržnica regionalne obrti 
in prehranskih izdelkov 
ob košnji na Lisci

Na Topolovec iz Boštanja
   
Dolžina: 6,2 km 
Trajanje: 2 h 
Težavnost: nezahtevna pot 
  

Izlet začnemo v Boštanju na nadmorski višini 217 m, 
tam je tudi dovolj možnosti za parkiranje avtomobila. 
V Boštanju gremo po markirani poti proti jugozahodu. 
Po nekaj sto metrih zavijemo levo na cesto proti 
Vrhku. Ko se spustimo do potoka Grahovica in ga 
prečkamo, takoj za mostom zapustimo cesto in se 
čez strm travnik dvignemo na staro pot, ki je dobro 
vidna šele v gozdu. (Tudi če bi nadaljevali po cesti, 
ne bi naredili prav velikega ovinka). Kmalu smo spet 
na cesti. Od tam je lep razgled na Sevnico in Bohor 
v ozadju. Cesto po približno sto metrih zapustimo 
in zavijemo levo na stransko cesto, ki pa jo takoj 
zapustimo in sledimo markacijam, ki nas usmerijo 
desno navzgor v gozd. Ko pridemo iz gozda, pozorno 
spremljamo markacije, ki nas konec tedna pripeljejo 
na vrh hriba, ki se imenuje Hrib (414 m). Tam je lep 
razgled. S Hriba se spuščamo proti zahodu na cesto, 
ki smo jo prej zapustili. Skozi naselje Vrh nadaljujemo 
po cesti. Pred nami je razgledni hrib Topolovec (476 
m) do cerkve. Iz Boštanja bomo na Topolovec hodili 
dobro uro. 

S Topolovca gremo nazaj po isti cesti do hiše Vrh 26, 
tam zavijemo levo med vinogradi in hrami do konca 
poti. Ko poti zmanjka, se spustimo po komaj zaznavni 
stezi po zaraščenem travniku navzdol. Ko pridemo 
do jarka, se spuščamo levo po stezi navzdol. Mimo 
kapelice kmalu pridemo na travnik in asfaltirano 
cesto. Desno po cesti je do Boštanja še slab poldrugi 
kilometer. S Topolovca do Boštanja bomo hodili 50 
minut. 

Za vso pot bomo potrebovali manj kot 2 uri (6,2 km). 
  

Vir: Turističnoinformacijska pisarna Sevnica 
(Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico, Vinko Šeško, 2002)

Judith Zgonec

Namig za premik

Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB 
Tržišče ob podpori Krajevne skupnosti Tržišče, 
Turističnega društva Tržišče, Skupnosti borcev 1. 
dolenjskega partizanskega bataljona, Občine Sevnica 
in KŠTM Sevnica je 3. avgusta izvedla tradicionalni 
spominski pohod po stezah odpora na Malkovcu. 
Pohod je posvečen spominu na požig vasi in poboj 
7 talcev 2. avgusta 1942, ki so ga zagrešili italijanski 
fašisti. Malkovec s sosednjimi vasmi je položil na 
oltar domovine življenja 51 padlih partizanov, talcev 
in drugih žrtev okupatorja in domačih izdajalcev. 
Njihova imena so napisana na spomeniku na 
Malkovcu. 

Na pohod smo krenili od spomenika padlim borcem 
in žrtvam fašističnega terorja na Malkovcu. Pot nas 
je vodila po grebenu nad malkovškimi vinogradi 
do Slančjega vrha. Nato smo se po stezi prvih 
partizanov Duletove čete spustili najprej na Laze in 
nato v Čehnarjevo dolino, tam pa je bil prikazan pravi 
partizanski miting. Vrnili smo se prek Kompolce, pri 
Blažičevi zidanici pa nadaljevali miting in prijetno 
druženje. Na poti do parkirišča smo se ustavili še pri 
spominskem obeležju na Prijateljevi vili. 
Dogodke med letoma 1941 in 1945 sta slikovito 
opisovala tovariš Milan Gorjanc, član predsedstva 
ZZB za vrednote NOB in naš član, ter domačin 
Alojz Povšič. Uniformirani pripadniki Skupnosti 
borcev 1. dolenjskega partizanskega bataljona so 
zagotovili častno stražo pri spominskih obeležjih. Z 
recitacijami partizanskih in domoljubnih pesmi so 
pohod obogatili tovariši in tovarišice: Tit Turenšek, 
Jelka Robar, Jolanda Lenič, Terezija Potočar in Stane 
Gorenjc. Da so se slišale partizanske in slovenske 
pesmi, sta poskrbela harmonikarja Tadej Pungerčar 
in Slavko Jerman z ženo. Podžupan naše občine 
Janez Kukec nas je pozdravil na razgledni točki 
Laze. Zanimivo nam je predstavil občino Sevnica s 
poudarkom na lepotah in zanimivostih Malkovca  z 
okolico. Izpostavil je pomen ohranjanja spominov na 
preteklost. 

Na vseh točkah so nas tudi bogato pogostili, za kar 
so zaslužne članice Aktiva kmečkih žena Tržišče in  
domačini, ki so prispevali hrano in pijačo. Za prevoz 
starejših pohodnikov so poskrbeli člani Duletove čete 
iz Društva ljubiteljev starih vozil Hrast. 
Namesto sklepa: Pogled nazaj nam riše poti naprej. 
Če si želite preživeti prijeten in zanimiv dan med 
lepimi malkovškimi griči, se nam pridružite prihodnje 
leto. 
  

Marjan Povšič

 Spominski pohod po stezah 
odpora na Malkovcu
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Tradicionalna, že 13. Kitariada je v soboto, 17. avgusta, 
v organizaciji KŠTM Sevnica pred Športnim domom 
Sevnica poskrbela za pravo dozo rock'n'rolla. Številno 
zbrano občinstvo so navduševali mladi sevniški 
glasbeniki Štandgas, sevniška zasedba Cantina 
Thrash, celjski She & The Young Ones in legendarna 
posavsko-zasavska naveza Modre zvezde, za vrhunec 
večera pa je poskrbel »ajatola« rock'n'rolla Pero 
Lovšin s skupino Španski borci. Čez dan sta potekala 
tudi turnirja v odbojki na mivki in tenisu, tako da je 
kitariada zopet upravičila sloves najbolj priljubljene 
poletne športno-glasbene prireditve v Sevnici. 
Več v spodnji fotoreportaži - foto: Jože Hvala.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

13. Kitariada Sevnica 2019

 
V soboto, 22. junija, je Septet Fortuna iz Šentjanža 
praznoval 10-letnico svojega delovanja. 

Na začetku koncerta so deklice iz osnovne šole 
zapele pesem Sem jaz gradim prijateljstvo, saj so 
prav s to skladbo dekleta iz vokalne skupine začele 
svojo glasbeno pot pri zboru Kresnica pred 25 leti. Na 
koncertu so poleg že omenjenih Kresnic sodelovali 
še vokalna skupina Amabile in Šentjanški Jurjevalci. 
Z instrumentalno spremljavo pa so petje popestrili 
ansambel Šentjanci in Damjan Brcar. 

V prvem delu koncerta so se zasedbi Fortune na 
odru pridružili tudi nekdanji članici, Janja in Maja. 
Skupaj so zapele dve pesmi, ki sta priklicali spomin 
na njihove skupne glasbene začetke. Na koncertu 
so se pevke predstavile s slovenskimi ljubezenskimi 
melodijami. Ob tej priložnosti so bile podeljene tudi 
srebrne Gallusove značke vsem šestim dekletom za 
desetletno delovanju na področju kulture. 
Fortuna v latinščini pomeni sreča in najboljša pot 
do sreče je osrečevanje drugih, pa naj bo to z 
nasmehom, prijazno besedo ali lepo pesmijo. 
Zapeti pred polnim šentjanškim trgom pa Katji, 
Denisi, Megi, Sabini, Saši in Barbari pomeni 
neizmerno zadovoljstvo in je nagrada za ves trud na 
vajah in vseh nastopih. 
  

Margareta Megi Vidmar

Koncert ob 10-letnici 
delovanja Septeta Fortuna

»Brez kulture 
in s tem povezane svobode, 

se zdi še tako popolna 
družba kot džungla. 

Zato je pristna kreacija 
darilo prihodnosti.« 

Albert Camus

Sreda, 
4. septembra 2019, 
ob 20.00 
v zbirki Ogled 
na Gradu Sevnica:
Radogost večer 
v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja 
Gost: Albert Mesner, slikar in keramik iz 
Avstrije. Vstopnine ni.
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica
Kontakt: 051 680 289 / grad.sevnica@kstm.si

Petek, 
6. septembra 2019, 
ob 20.00 
v atriju Gradu Sevnica:
Koncert »Poletna noč« 
domačina Jureta Klenovška z gostjo večera 
Saro Praznik. Za uvod v prvi septembrski vikend 
napovedujemo koncert domačina Jureta Klenovška. 

Večer pod zvezdami, v prelepem ambientu sevniškega 
gradu, bo prežet s slovensko in tujo glasbo. Juretov 
glas nas bo razvajal in nas s čudovitimi melodijami 
popeljal v lepo poletno noč. Svojo piko na i koncertu 
pa bo zagotovo dodala še domača glasbena gostja, 
izvrstna pevka Sara Praznik. Vstopnine ni.
Več info: www.grad-sevnica.com / Foto: Nika+Grega photography

Sobota, 
7. septembra 2019, 
ob 10.00 
na Gradu Sevnica:
 Z družino bomo graščaki
 Grajski dan doživetij
 za otroke in  družine

Prispevek na osebo: 6 €. Izkupiček dogodka 
bo v celoti namenjen za nakup novih 
didaktičnih igral okoli gradu. 
Zaželene so najave na: 051 680 289 / grad.sevnica@

kstm.si // Org.: KŠTM Sevnica; 
Izvajalca: Društvo Sevniški graščaki, Zavod Grajsko 

lutkovno gledališče Sevnica

Na svidenje.
Se srečamo.

Sevniško
grajsko 
poletje 2019
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 2. 9., 
ob 7.00 - 30. 10.

Brezplačni prvi vpis v Knjižnico Sevnica 
ob praznovanju 60-letnice knjižnice Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 3. 9., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 4. 9., 
ob 10.00 - 1. 10. Razstava ilustracij iz knjige Zgodba o lisici Irene Ameršek Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 4. 9., 
ob 16.00 Ustvarjalne srede Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 6. 9., 
ob 8.00 Degustacija mesnin na Kmečki tržnice Sevnica Kmečka tržnica KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

petek, 6. 9., 
ob 20.00

Koncert »Poletna noč« 
domačina Jureta Klenovška z gostjo večera Saro Praznik Grad Sevnica Jure Klenovšek in KUD Poklek

sobota, 7. 9., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 7. 9., 
ob 10.00

Grajski dan doživetij za otroke in družine 
Z družino bomo graščaki Grad Sevnica

KŠTM Sevnica
Izvajalca: Društvo Sevniški graščaki, 
Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica

nedelja, 8. 9.,
ob 10.00 Sevniška 10ka park ob Srednji šoli Sevnica KŠTM Sevnica Atletski klub Sevnica

nedelja, 8. 9., 
ob 16.00 Modna revija z namenom – Ženske za ženske Grad Sevnica Rotaract klub Sevnica in Študentski klub Sevnica

ponedeljek, 9. 9.,  
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 9. 9., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 10. 9.,  
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 11. 9., 
ob 16.00 Berimo obogateno Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, Občina Sevnica, Knjižnica Sevnica

petek, 13. 9., 
ob 17.00 "Milijonar na minimalcu", finančno izobraževanje odraslih Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 13. 9., 
ob 18.00 Multi kulturni večer Platz Kulturna sekcija Dotik (Društvo KNOF)

sobota, 14. 9., 
ob 16.00 ScalarPrane kot način življenja, zdravilna tehnika in še marsikaj Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in 

Društvo za kvaliteto življenja Kerubin
ponedeljek, 16. 9., 
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 16. 9., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica 

Inf.: Toni, 031/643-338
torek, 17. 9., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 18. 9., 
ob 16.00 Ustvarjalne srede Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 20. 9., 
ob 18.00

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni 
predstavitev knjige Zdaj sem tvoja moja Vidke Kuselj Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 20. 9., 
ob 18.00 "Energijsko sproščanje" z Ireno Šafer Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 23. 9., 
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 23. 9., 
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 na 07 81 65 070

ponedeljek, 23. 9., 
ob 18.00

V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 
predstavitev knjige Zgodba o lisici Irene Ameršek Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 24. 9.,
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 na 07 81 65 070
torek, 24. 9., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 25. 9., 
ob 16.00 Ustvarjalne srede Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 25. 9., 
ob 19.00

Predavanje 
Vsak dar ima svoj čar - kultura obdarovanja na Slovenskem

Dvorana Alberta Felicijana, 
Grad Sevnica

KŠTM Sevnica s podporo PMB,Fakulteta za 
turizem Univerze v Mariboru,Oddelka za 
etnologijo in kul. antrop.FF UN LJ

petek, 27. 9., 
ob 16.00 Rastimo skupaj 2019: regijski dogodek v posavski regiji Grad Sevnica Urad RS za mladino, Mladinski svet Slovenije, 

Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, MSOS
petek, 27. 9., 
ob 17.00 Odpiranje zelenega okna ob svetovnem dnevu turizma Log, 

ob Savi pri kamnitem mostu, 
Turistične zveza občine Sevnica, TD Boštanj ob 
Savi, KŠD Log, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

nedelja, 29. 9., 
ob 8.00 Šentjanška tržnica, pohod in otvoritev razstave ArtEko Trg Šentjanž Turistično društvo Šentjanž

ponedeljek, 30. 9., 
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 30. 9., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica Inf. in prijave na 07 81 

65 070
torek, 1. 10,, 
od 8. – 19. 00 25 let skupaj v skrbi za zdravje LEKOS Lekarna Pod Sv. Rokom Lekarna pod sv. Rokom Lekarna pod sv. Rokom

www.mojaobcina.si/sevnica
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7.30 – 8.00 | pri Športnem domu Sevnica, pri Srednji šoli Sevnica, pri TVD Partizan Boštanj, pri OŠ Krmelj
Društvo šola zdravja – skupina Sevnica | Jutranja vadba na prostem  |  Vaje 1000 gibov po metodi doktorja Nikolaya Grishina. 
Preventivna dejavnost proti vsaki bolezni, posebno še za utrjevanje imunskega sistema | Tretje življenjsko obdobje
18.30 – 19.30 | OŠ Sava Kladnika Sevnica, spodnja telovadnica | Klub borilnih veščin Sevnica
Karate ABC | Predstavitev osnov karate gibanja, samo izvajanje karate tehnik, vključevanje v izvajanje programa. 
Osnovnošolci, dijaki, mladina in odrasli
18.45 | Judo dvorana pri OŠ Krmelj | Judo klub Olimpija–Krmelj
Vadba Crossfit | Funkcionalna vadba z lastno težo in utežmi za začetnike in tiste, ki  želijo več | Odrasli nad 18 let
19.00 | OŠ Boštanj | ŠD Partizan Sevnica
Funkcionalni trening | TeloVadba z Barbi za celo telo - za ženske med 20-60 letom  | Odrasli med 20 in 60 let
19.30 – 20.30 | OŠ Sava Kladnika Sevnica, spodnja telovadnica | Klub borilnih veščin Sevnica
Kickboxing fit | Predstavitev kickboxing, osnov gibanja, tehnik, animacija in aktivno sodelovanje udeležencev. 
Osnovnošolci, dijaki, mladina in odrasli
20.00 – 21.30 | Športni dom Sevnica, mala dvorana | Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
Samoobramba za odrasle | Rekreativna uporabna samoobramba za  odrasle osebe. Obramba proti nasilni in oboroženi 
osebi. Učenje samozaščitnih pristopov v primeru ogrožanja varnosti v zaprtem prostoru. | Odrasli nad 18 let
7.30 – 8.00 | pri Športnem domu Sevnica, pri Srednji šoli Sevnica, pri TVD Partizan Boštanj, pri OŠ Krmelj
Društvo šola zdravja – skupina Sevnica | Jutranja vadba na prostem  |  Vaje 1000 gibov po metodi doktorja Nikolaya Grishina. 
Preventivna dejavnost proti vsaki bolezni, posebno še za utrjevanje imunskega sistema | Tretje življenjsko obdobje
15.30 | Judo dvorana pri OŠ Krmelj | Judo klub Olimpija-Krmelj
»Z gibanjem do zdravja« | Nizkointenzivna funkcionalna vadba, raztezne in krepilne vaje. | Odrasli nad 18 let
16.00 – 17.00 | Športni dom Sevnica, mala telovadnica | ŠD Partizan Sevnica
Telovadba za seniorje | Telovadba za občane nad 65 let | Odrasli nad 65 let
17.00 – 19.00 | Športni dom Sevnica, velika dvorana | Mažorete Društva Trg Sevnica
Mažorete – ples | Učenje osnovnih mažoretnih gibov | Dekleta (ne glede na starost)
17.00 | Športni dom Sevnica, mala dvorana | ŠD Partizan Sevnica
Telovadba za otroke s posebnimi potrebami | Otroci s posebnimi potrebami
19.00 | Športni dom Sevnica, mala dvorana | ŠD Partizan Sevnica 
Funkcionalni trening | TeloVadba z Barbi za celo telo- za ženske med 20-60 letom | Odrasli med 20 in 60 let
7.30 – 8.00 | pri Športnem domu Sevnica, pri Srednji šoli Sevnica, pri TVD Partizan Boštanj, pri OŠ Krmelj
Društvo šola zdravja – skupina Sevnica | Jutranja vadba na prostem | Vaje 1000 gibov po metodi doktorja Nikolaya Grishina. 
Preventivna dejavnost proti vsaki bolezni, posebno še za utrjevanje imunskega sistema | Tretje življenjsko obdobje
16.00 – 19.00 | Športni dom Sevnica, mala in velika dvorana | ŠD Partizan Sevnica
Gimnastika ter telovadba za predšolske otroke | Razpored skupin: www.sdpartizansevnica.eu | Otroci med 2 in 15 let
18.00 – 20.00 | Športni dom Sevnica, mala dvorana | ŠD Partizan Sevnica
Aerobika za seniorje | Telovadba za občane nad 50 let | Odrasli nad 50 let
18.30 – 19.30 | OŠ Sava Kladnika Sevnica, spodnja telovadnica | Klub borilnih veščin Sevnica
Karate ABC | Predstavitev novih karate vadbenih elementov, delo v parih in skupinah, vključitev udeležencev v izvajanje.
Osnovnošolci, dijaki, mladina in odrasli
19.30 – 20.30 | OŠ Sava Kladnika Sevnica, spodnja telovadnica | Klub borilnih veščin Sevnica
Kickboxing Fit | Ponavljanje kickboxing osnov gibanja, delo z rekviziti, delo v parih, animacija in aktivno sodelovanje.
Osnovnošolci, dijaki, mladina in odrasli
7.30 – 8.00 | pri Športnem domu Sevnica, pri Srednji šoli Sevnica, pri TVD Partizan Boštanj, pri OŠ Krmelj
Društvo šola zdravja – skupina Sevnica | Jutranja vadba na prostem  |  Vaje 1000 gibov po metodi doktorja Nikolaya Grishina. 
Preventivna dejavnost proti vsaki bolezni, posebno še za utrjevanje imunskega sistema | Tretje življenjsko obdobje
16.00 – 17.00 | Športni dom Sevnica, mala dvorana | ŠD Partizan Sevnica
Telovadba za seniorje | Telovadba za občane nad 65 let | Odrasli nad 65 let
20.00 – 21.00 | OŠ Sava Kladnika Sevnica, zgornja telovadnica | PilatUs+Nežka
Pilates | Vadba za zdravo hrbtenico, brez bolečin v ramenskem obroču, med lopaticami in križu, a hkrati vadba za krepitev 
telesa. Zelo se nam okrepijo stabilizatorji trupa in vse mišice v telesu. | Za vse starosti
20.00 | Judo dvorana pri OŠ Krmelj | Judo klub Olimpija-Krmelj
Vadba »Vitalnost« | Srednjeintenzivna funkcionalna vadba raztezne in krepilne vaje. | Ženske nad 18 let
7.30 – 8.00 | pri Športnem domu Sevnica, pri Srednji šoli Sevnica, pri TVD Partizan Boštanj, pri OŠ Krmelj
Društvo šola zdravja – skupina Sevnica | Jutranja vadba na prostem | Vaje 1000 gibov po metodi doktorja Nikolaya Grishina. 
Preventivna dejavnost proti vsaki bolezni, posebno še za utrjevanje imunskega sistema | Tretje življenjsko obdobje
18.00 – 19.00 | OŠ Sava Kladnika Sevnica, spodnja telovadnica | Klub borilnih veščin Sevnica
Karate ABC | Predstavitev in aktivno izvajanje kompleksnejših karate vadbenih elementov.
Osnovnošolci, dijaki, mladina in odrasli
19.00 – 20.00 | OŠ Sava Kladnika Sevnica – spodnja telovadnica | Klub borilnih veščin Sevnica
Kickboxing Fit | Predstavitev in aktivno izvajanje kickboxing uporabnih tehnik z rekviziti, delo v parih.
Osnovnošolci, dijaki, mladina in odrasli
20.00 – 21.30 | Športni dom Sevnica, mala telovadnica | Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
Samoobramba za odrasle | Rekreativna uporabna samoobramba za odrasle osebe. Obramba proti nasilni in oboroženi 
osebi. Učenje samozaščitnih pristopov v primeru ogrožanja varnosti v zaprtem prostoru. | Odrasli nad 18 let

SOBOTA – 28. 9. 2019 11.00 – 13.00 | Športni dom Sevnica, velika dvorana | Mažorete Društva Trg Sevnica
Mažorete – ples | Učenje osnovnih mažoretnih gibov | Dekleta (ne glede na starost)
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Vadbe so brezplačne.

SEVNICA
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Mladina

sedaj pa nazaj
v šolski raj

 
Na tokratnem, šestem Olimpijskem tednu, ki ga 
vsako leto organiziramo v prvem tednu julija in je 
namenjen spoznavanju športnih aktivnosti, ki so 
otrokom in mladostnikom teže dostopne, smo se pri 
izvedbi povezali s Teniško šolo Gospod Ficko tenis. 

Udeleženci so se spoznavali in preizkusili v team 
buildingu, plesu capoeira, igrah z loparji, rolkanjem, 
skatingom, inline hokejem, jogo, odbojko na mivki in 
vodnimi igrami. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Olimpijski teden 2019

naredili solno kopel z eteričnimi olji ali pa barvali po 
navdihu.

Vir: KŠTM Sevnica

Regijski dogodek bo potekal v sklopu projekta 
Rastimo skupaj 2019, ki ga izvajata Mladinski svet 
Slovenije in Urad RS za mladino v sodelovanju z 
izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami. 
Namen projekta, ki bo letos potekal že petič zapored, 
je razvoj lokalnih mladinskih politik, letošnji pa je 
osredotočen na informiranje mladih in vključevanje 
mladih v procese odločanja.
Na regijskem dogodku, ki bo nastal v sodelovanju 
z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica, Mladinskim 
svetom občine Sevnica in mladimi v občini Sevnica, 
bo poudarek na informiranju mladih na lokalni in 
regijski ravni, na komuniciranju z mladimi, načinih 
in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju 
mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski 
ravni oz. e-participaciji mladih. Predstavljeni bodo 
primeri dobrih praks vključevanja mladih v procese 
odločanja, portal mlad.si in prispevek z naslovom: 
Se slišimo? Komuniciranje občine z mladimi in 
mladih z občino. Na regijskem dogodku bo potekala 
tudi delavnica na temo informiranja in vključevanja 
mladih v procese odločanja. Predlogi za spremembe 
v regiji in občinah, ki bodo nastali na delavnici, bodo 
predstavljeni odločevalcem na okrogli mizi.

Prosimo, da se na dogodek prijavite z elektronsko 
prijavnico do petka, 20. septembra 2019.

 Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Rastimo skupaj 2019: 
vabilo na dogodek 
v posavski regiji

 
Z začetkom poletnih počitnic so se tudi v MC Sevnica 
začele aktivnosti za otroke vseh starosti, tokrat malo 
po počitniško. 

Pripravili smo delavnice, igrali smo se družabne igre 
in se preizkušali v kuhinji. Otroci so lahko sodelovali 
pri pripravi rižote in vafljev ter jih na koncu tudi 
poskusili. Izdelovali smo še slime oziroma sluz, nakit, 
oblikovali smo podstavke za svinčnike iz das mase, 
igrali smo se z oblikovanjem plastelina. 

Poleg tega smo izvajali tudi ustvarjalne četrtke 
ob bazenu v Sevnici, otroci pa so lahko izdelovali 
papirnate frizbije, antistresne žogice, lahko so si 

Julij 
v MC Sevnica
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Mladina

USTVARJALNE
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USTVARJAMO

22. februar

PUSTNE MASKEob 18.00

Org.: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica | Info: Mojca Švigelj, mojca.svigelj@kstm.si
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PONEDELJEK - PETEK: 13.00 - 19.00
SOBOTA: 15.00 - 19.00

ODPIRALNI ÈAS 

NEDELJE IN PRAZNIKI: ZAPRTO
INFO: KŠTM Sevnica
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Šport 

Kaj narediš z napako? 
Prepoznaš jo, priznaš 

jo, učiš se iz nje, 
pozabiš jo.« 

 Dean Smith

 
Rokometni 
klub Sevnica 
v s t o p a 
v novo 
s e z o n o 
prenovljen. 
Ima novo 
v o d s t v o , 
pr idruž i la 
sta se dva 
t r e n e r j a , 
v člansko 
ekipo so 
se vrnili 
Sevničani, ki 
so zdaj igrali 
v drugih 
klubih. 

Velik poudarek bo namenjen delu z mladimi. V novi 
sezoni bo tako aktivnih 7 selekcij, od tega 5 moških 
in 2 ženski. Imamo vrhunsko izobražene trenerje, 
odlično bazo talentiranih igralcev in vse pogoje za 
treniranje. 
Poleg zagotavljanja kakovostnih treningov, udeležbe 
na tekmovanjih in možnosti napredovanja v 
športnem pomenu se bodo predvsem mlajše 
selekcije naučile življenjskih vrednost, ki so zelo 
pomembne: sodelovanja, spoštovanja, dela, 
prilagajanja in drugih.
Vabimo vas, da se nam pridružite igralci, ljubitelji in 
podporniki Rokometnega kluba Sevnica in da skupaj 
sodelujemo pri ponovnemu vzponu rokometa v 
Sevnici. Rokomet je bil in bo vedno eden največjih 
promotorjev uspešnega športa v naši občini. 
 

Vir: Rokometni klub Sevnica 

Rokomet v Sevnici 
se prebuja

 
Po končanih delih na ploščadnem delu se je težko 
pričakovana sezona na bazenu v Sevnici začela. Prvi 
dan je bil vstop prost, precej obiskovalcev pa se je 
veselilo tega začetka. 
Tudi v tej sezoni smo kopalce spodbujali z različnimi 
animacijami. Na jutranji aerobiki sta animatorja 
trikrat na teden poskrbela, da so jutranji plavalci 
in plavalke, poleg plavanja, tudi telovadili. Na 
popoldanskih animacijah so animatorji poskrbeli, 
da je bilo poleg igre na gol in plezanja na spinner 
na bazenu mogoče sodelovati pri številnih igrah 
v vodi in ob njej. Za najmlajše pa sta animatorki v 
novourejenem kotičku ustvarjali s hama perlicami in 
podobnim materialom. 
Tudi letos smo organizirali dva plavalna tečaja, v juliju 
in avgustu. Tako je pridobilo nove plavalne veščine ali 
odgnalo strah pred vodo 25 otrok v starosti od 4 do 
8 let. Poleg zaslužene diplome in posladka je julijsko 
skupino nagradil tudi Miha Deželak z Radia 1, naš 
bazen pa je obiskal v sklopu akcije 66 dni poletja. 

Vsem obiskovalcem bazena se zahvaljujemo za obisk 
in vas medse vljudno vabimo tudi v prihodnji sezoni. 
 

Vir: KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica 
v sezoni 2019

 
Od 21. do 27. julija je v azerbajdžanski prestolnici v 
Bakuju potekal Olimpijski festival evropske mladine. 
Slovensko reprezentanco je zastopalo 63 športnikov, 
nastopili pa so v osmih športnih panogah. 

Članica atletske reprezentance je bila tudi sevniška 
atletinja Nika Dobovšek, tekmovala pa je v teku na 
800 m. Kljub borbenem nastopu pa se ji žal ni uspelo 
uvrstiti v finale. Nastop na tem tekmovanju vsekakor 
pomeni dragoceno izkušnjo, pomembno za njeno 
nadaljnjo športno pot.

 Vir: AK Sevnica

Nika Dobovšek na kvalifikacijski tekmi

Nika Dobovšek nastopila 
na Olimpijskem festivalu 
evropske mladine (OFEM)

 
V soboto, 13. julija, je v Trnavi na Slovaškem potekal 
atletski četveroboj državnih reprezentanc mlajših 
mladincev in mladink iz Češke, Madžarske, Slovenije 
in Slovaške. Izbranci slovenske reprezentance so 
bili kar trije člani Atletskega kluba Sevnica: Nika 
Dobovšek, Lea Haler in Tomaž Sešler.

Nika Dobovšek si je priborila zmago v teku na 800 
metrov, Lea Haler je na razdalji 3000 metrov dosegla 
3. mesto, Tomaž Sešler pa je v teku na 2000 m z 
zaprekami tekmo končal na 6. mestu. 
 

Vir: AK Sevnica

Nika Dobovšek na podelitvi zlate medalje

Sevniški atleti odlični na 
četveroboju državnih 
reprezentanc na 
Slovaškem

V soboto, 29., in v nedeljo, 30. junija, je v Športnem 
parku v Novi Gorici potekalo Prvenstvo Slovenije za 
mlajše mladince in mlajše mladinke, člani Atletskega 
kluba Sevnica pa so ponovno dosegli odlične 
rezultate.

Nika Dobovšek je postala državna prvakinja v dveh 
disciplinah, in sicer v teku na 800 m in 1500 m. Lea 
Haler je postala državna prvakinja na 3000 m, na 1500 
m pa je zasedla 2. mesto. Tomaž Sešler je v disciplini 
2000 m zapreke postal državni prvak, na 800-metrski 
razdalji pa je zasedel 8. mesto. Žan Vozelj je v teku na 
1500 m dosegel 10. mesto, na 3000 m pa je na cilj 
pritekel 8. Luka Lazar je v teku na 1500 m dosegel 8. 
mesto in 13. mesto na 800-metrski razdalji.
Nika, Lea in Tomaž so si priborili nastop za mlajšo 
mladinsko reprezentanco Slovenije na Slovaškem.
 

Vir: AK Sevnica

Nika Dobovšek in Lea Haler na podelitvi (1500 m)

Nika Dobovšek, Lea Haler 
in Tomaž Sešler 
državni prvaki

Vadba je namenjna deklicam in fantom starih od 2  do 5 let

Vadba je namenjna deklicam in fantom starih od 5  do 6 let

Vadba je namenjna malčkom starih od 10 mes.  do 2 let

v šolskem letu       2019/2020

VABLJENI!

TELOVADBA ZA OTROKE
S POSEBNIMI POTREBAMI
TOREK OB 17.00
v mali telovadnici Športnega doma Sevnica
ČETRTEK OB 17.00
v veliki telovadnici Športnega doma Sevnica

Vadbo vodita: delovni terapevtJasmina Hribar, 
                       Alen Žičkar, dipl. kineziolog
Informacije: 041 548 011 (Estera)

PRIČETEK: 1.10.2019

PRIČETEK: 1.9.2019

PRIČETEK: 18.9.2019
PRIČETEK: 2.9.2019

Telo VADBA(funkcionalni trening)
                                       v BOŠTANJU

PONEDELJEK, SREDA, PETEK OB 19.00
v Osnovni šoli Boštanj 

Vadbo vodi: ACICS inštruktorBarbara Resnik, 
                       
Informacije: 040 698 817

PRIČETEK: 2.9.2019

PRIČETEK: 3.9.2019

Estera Savić Bizjak
Sara Martinšek

TOREK        OB 19.00
v mali telovadnici Športnega doma Sevnica

ČETRTEK    OB 18.00 in
                            19.00
v mali telovadnici Osnovne šole Sevnica                       

Info: 

z
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Šport 

 
Od 16. do 18. avgusta je na Lisci v organizaciji DBV 
Ippon Sevnica potekal že 3. kamp Borilnih veščin. 

Po prijetnih počitnicah se je del mladih športnikov 
zbral na kampu, na njem pa so spoznavali določene 
elemente borilnih veščin in se začeli pripravljati za 
novo sezono. Letos jim je program ju jitsa in juda 
dodatno z elementi tenisa popestril obisk športnega 
pedagoga Gregorja Ficka. Bivanje v Jurkovi koči na 
Lisci je bilo zelo prijetno, pa tudi nabiranje novih 
moči po obronkih Lisce. Po treningih je prijala hrana, 
ki so jo pripravili naš Coli in osebje Tončkovega doma 
– gostinstvo Krašovec. Tudi letos je kamp potekal v 
sodelovanju s Športno unijo Slovenije v projektu 
Veter v laseh. Vodstvo DBV Ippon kot organizator se 
zahvaljuje za pomoč podjetjem Tanin Sevnica, Karbo 
Boštanj in Slikopleskarstvu & inženiringu Kozmus 
Sevnica (glavnim donatorjem mladih selekcij 2019) 
ter PD Lisca Sevnica in Kopitarni Sevnica za pomoč 
pri nastanitvi v njihovih objektih.

Vir: DPV Ippon Sevnica

Del ekipe mladih na 3. kampu Lisca 2019

Zaključen 3. Ippon kamp 
borilnih veščin Lisca 2019

 
V Zagrebu je od 31. julija do 3. avgusta potekalo 
Evropsko univerzitetno prvenstvo EUSA v borilnih 
športih karate, taekwondo, judo in kickboxing. Na 
prvenstvu je nastopilo več kot 1300 športnikov, 
študentov iz vse Evrope. 

Na evropskem univerzitetnem prvenstvu v 
kickboxingu so bile zastopane discipline point 
fighting, light kontakt in K1. Slovenske barve je 
zastopal Urh Oset, študent Univerze v Ljubljani, 
sicer član Kluba borilnih veščin Sevnica, ki je prvem 
kolu v kategoriji do 74 kg v disciplini light kontakt 
izgubil proti Jovanu Stevanoviču iz Srbije. Urha sta 
na univerzitetnem prvenstvu spremljala trener Jurij 
Orač in predsednik KBZS prof. Vladimir Sitar.

Jurij Orač

Trener Jurij Orač, Urh Oset in predsednik KBZS Vladimir Sitar

Evropsko 
univerzitetno prvenstvo 

 
Klub borilnih veščin Sevnica septembra vpisuje 
predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, študente in 
odrasle v koristno vadbo karateja in kickboxinga. 
Karate je namenjen predšolskim otrokom in 
osnovnošolcem, posebej pa je prilagojen za 
njihov vsestranski razvoj. Vsebina vadbe temelji 
na izboljšanju motoričnih sposobnosti, agilnosti, 
hitrosti, kreativnosti ... 
Kickboxing je kontaktni borilni šport, pri katerem 
uporabljamo najboljše posamezne elemente karateja 
in boksa. S posebnimi metodami in različnimi vajami 
povečujemo motorične sposobnosti, gibljivost in 
eksplozivno moč. Intenzivnost vadbe je popolnoma 
prilagojena vaši trenutni zmogljivosti. 

Karate in kickboxing v Sevnici treniramo samo v 
Klubu borilnih veščin Sevnica, za kar imamo zato 
ustrezno visoko izobražen in strokovno usposobljen 
trenerski kader za poučevanje teh borilnih športov z 
veljavnimi licencami panožnih zvez. 
Treningi bodo potekali v spodnji telovadnici OŠ Sava 
Kladnika Sevnica vsak ponedeljek in sredo od 17.30. 
Info na: www.kbv-sevnica.org, GSM: 040 98 62 62 ali 
kbv.sevnica@gmail.com. 
 

Vir: KBV Sevnica

Klub 
borilnih veščin Sevnica 

 
Pridružite se nam na poskusnih treningih za otroke, 
starejše od 4 let, mladino in odrasle.

Pokličite in se prijavite na poskusni trening čim prej, 
da si boste zagotovili mesto pred začetkom novega 
šolskega leta, na 040 453 625 (Gregor) ali na 
info@gregor-ficko.si
Lokacije: Sevnica, Mokronog, Mirna in Trebnje 
(NOVO!)
Naša teniška šola deluje pod okriljem kompletnega 
strokovnega programa Evolution Kids Tennis za 
mlade teniške igralce in igralke, naš cilja pa je 
zagotoviti najboljše okolje za celostni razvoj 
(www.evolutiontennis.net). 
Se vidimo kmalu.

Gregor Ficko

Gospod Ficko tenis vabi 
k vpisu v novem šolskem 
letu 2019/2020

 
Varovanca tenisa Gospod Ficko iz Sevnice v kategoriji 
od 8 do 11 let sta dosegla nov odmeven rezultat v 
slovenskem tenisu na odprtem teniškem prvenstvu 
v Portorožu. Una si je priborila končno 2. mesto v 
kategoriji midi in 3. do 4. mesto do 10 let, Marku pa 
je prvič uspelo priti v finalni del v mini tenisu, nastope 
pa je končal v četrtfinalu. 

Čestitke #TenisSlovenija za super organizacijo '#ATP 
turnirja v Portorožu, mladi igralci in njihovi starši 
pa so lahko doživeli utrip in okolje profesionalnega 
tenisa.

 Gregor Ficko

Zelo uspešen nastop 
tenisačev Une Grubešoič 
in Marka Jezdimiroviča v 
Portorožu 

 
V soboto, 22. junija, smo se na Lisci zbrali stari in 
mladi šahisti ter igrali mešano med seboj. Devet kol 
smo odigrali ekipno, devet posamično. 

Bila sta prijetno druženje in čudovit zaključek, zdaj pa 
počitek do septembra, potem pa novim šahovskim 
izzivom naproti.

Petra Jesih 

Medgeneracijsko 
sodelovanje šahistov 
na Lisci
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

Grad Rekštanj (nemško Rukenstein, Ruckenstein, 
Rukhenstain) je stal na prepadnem pomolu 
gozdnatega hriba Smedovec vzhodno nad dolino 
reke Mirne blizu Laz pri Boštanju. 

Opuščen je bil sredi 17. stoletja, vidne so le še manjše 
razvaline obrambnega stolpa.

Grad Rekštanj je bil zgrajen konec prve polovice 
13. stoletja. Upravljali so ga vitezi Rekštanjski 
(Ruckhensteini), ministeriali štajerskih vojvod 
Babenberžanov. V šestdesetih letih 13. stoletja so v 
sklop gospostva v Laškem sodile posesti okoli Radeč 
z Žebnikom kot centrom ter grad Rekštajn. Grad je 
prvič omenjen leta 1267 v urbarju gospostva Laško, ki 
ga je dal izdelati češki kralj in štajerski vojvoda Otokar 
II. Přemysl, nato še leta 1336, leta 1392 kot trdnjava 
Ruckhenstain, leta 1421 pa kot grad Ruckhenstain. 

Na gradu so med drugimi gospodarili svobodni 
gospodje Svibeski od leta 1327, po njihovem 
obubožanju, so grad leta 1381 v last pridobili 
Celjski grofje, ki so ga dalje dajali v zastavo ali v 
fevd. Leta 1392 je kot zastavni lastnik izpričan vitez 
Janez Čreteški (Hans von Reutenberg). Celjski knez 
Friderik ga je leta 1436 podelil v fevd vitezu Frideriku 
Čušperškemu. Po izumrtju Celjskih je grad in posest 
ponovno prešlo pod deželnoknežja oblast. 

Deželnoknežja komora ga je dajala v zajem in zastavo 
Kacenštajnom in Auerspergom.

Leta 1515 so grad požgali uporni kmetje, nato je bil 
obnovljen. Konec 15. stoletja so bili lastniki plemiči 
Hundti in grofje Hohenwarti. Od leta 1600 je kot 
deželnoknežji fevdnik in lastnik Janez Harter. 

Sredi 17. stoletja je bil opuščen. Sedež rekštanjskega 
gospostva je bil prenesen na Tariški grad oziroma 
dvorec Tariška vas. O gradu pričajo le še razvaline 
obrambnega stolpa in del obrambnega jarka, ki so 
bile leta 2013 razglašene za nepremični kulturni 
spomenik lokalnega pomena.

Iz gospostva Rekštanj skoraj zagotovo izvira mojster 
kamnosek Gregor Rekštanjski, ki je okoli leta 1544 
vklesal glavni portal (eden najbolj okrašenih na 
Slovenskem) poznogotske cerkve sv. Petra v Dvoru 
pri Polhovem Gradcu.

Od nekdanjega gradu so ohranjeni skromni 
ostanki (zidovje bergfrida in grajskega jedra ter del 
obrambnega jarka). Tukaj je tudi najdišče plavutaste 
sekire in rimskodobnega nagrobnika.

Vir: https://www.facebook.com/CastlesPosavje

  Grad Rekštanj

Kam so odleteli
vsi pisani metulji,

ki nekoč krasili
naše so vrtove,

travnike in polja,
vsak dan znova

njih poljubljali cvetove?

Moj pogled je spremljal
krhkih kril prelet,
da ne bi prezrla,
na katero rožico

razigran metuljček gre sedet,
ji v svežem jutru

pomagati odpreti cvet.

Le še redko kdaj
osamljen se metulj

ustavi zdaj na rožnem cvetu.

Ga boža, otipava, vonja,
kot bi slutil, da nocoj

ga fant utrga in podari
izbranemu dekletu.

Se otožno od njega poslavlja
še v zadnjem preletu.

Jutri, ko sonce bo znova objelo vso širno ravan,
metulj, veselo razigran,

bo znova obsedel in se crkljal
na sveže odpirajočem,
dišeče opojnem cvetu.

Zdravka Brečko

Kam so odleteli metulji

ROŽNATA LICA S SLEDOVI RAN IN
OBRAZI VEDREGA NASMEHA Z
ŽELJO, UŽIVATI BREZ GREHA Z

NAČRTOM ZA NOV DAN.
AVENIJA UPANJA SE SVETI V DALJAVI,

TLAKOVANA Z VOLJO IN MOČJO.
ISKRICA V OČEH POGUMNO PRAVI:

TECI, KLJUB VDIHOM PREŽETIM S SOLJO!
ENAKE SI ŽELJE IN MISLI DELIMO.
KORAKI NAŠI SI ZVESTO SLEDIJO.

ZVEN DOBRE VOLJE SEM IN TJA SELIMO.
ATOMI POLNI ŽILJENJA SE MNOŽIJO:

ŽIVETI, ŽIVETI! … GLASNO KRIČIJO.
IMETI DOBROTO IN NESEBIČE BITI,

VERJETI VASE IN V DRUGE,
LJUBITI IN LJUBEZEN DELITI,

JE GLOBJE OD MOGOČNE REČNE STRUGE.
ENKRAT, KO SE TEGA ZAVEŠ,

NIKOLI VEČ PO DRUGI POTI NE GREŠ.
JE ŽE TAKO, DA KAR S SRCEM DELIŠ,

ENAKO IN Z LJUBEZNIJO POSUTO NAZAJ DOBIŠ.

Mojca Andrejaš

 ROŽNATI TEK ZA ŽIVLJENJE

Rok Kranjc - Vigilant Knight; Poskus rekonstrukcije gradu Rekštajn v 16. stol. Delano na osnovi Valvasorjeve topografije, skice 
Igorja Sapača, terenskih ruševin in 3D lidarskega posnetka.
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Utrip življenja

Kremna paradižnikova juha 
z bazilikino peno
Čas priprave 25-30 minut

Sestavine za 4 osebe
1 jedilna žlica masla ali 2 jedilni žlici olja
1 čebula, 
1 strok česna
10 dag jušne zelenjave (korenček, zelena,por)
60 dag zrelih paradižnikov
3/4 l vode ali bistre zelenjavne juhe
1/8 l sladke smetane, šopek bazilikinih listov
sol, poper( po želji kanček tabaska)

Za okrasitev
Kruhove kocke, opečene v oljčnem olju s česnom

Čebulo in česen nasekljamo. Jušno zelenjavo 
očistimo in grobo nastrgamo ali narežemo na 
tanke rezine. Sveže zrele paradižnike po želji 
blanširamo.
Segrejemo maščobo, dodamo čebulo, česen 
in jušno zelenjavo in vse skupaj prepražimo. 
Dodamo paradižnik, zalijemo z vodo oziroma 
bistro zelenjavno juho in kuhamo še 20-25 minut. 
Juho s paličnim mešalnikom drobno zmeljemo in 
začinimo.
Sladko smetano penasto stepemo in jo z opranimi
in drobno nasekljanimi bazilikinimi listi dodamo 
juhi. Juho postrežemo s kruhovimi kockami, ki 
smo jih opekli v oljčnem olju s česnom.
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www.kstm.si

RECEPTI

Hruškova pita
Čas priprave 50- 60 minut

Sestavine za tortni model ali model 
za pito s premerom 26 cm

21 dag moke
14 dag masla
7 dag sladkorja, 1 jajce
3/4 kg zrelih hrušk
sok polovice limone
7 dag sladkorja
1 lonček Creme fraîche
zavitek vanilijevega sladkorja
limonina lupinica
2 jajci, sol

Zamesimo krhko testo, ga okroglo razvaljamo in z
njim oblečemo model. Krog iz testa naj bo malo 
večji od dna modela, da ga bo dovolj tudi za rob. 
Pečico ogrejemo na 200°C.
Skledo iz krhkega testa pečemo približno 10 
minut, da postane svetlo rjava.
Hruške olupimo,prepolovimo in jim odstranimo 
peščišče. Vsako polovico narežemo na 4 dele, 
hruškove krhlje poklapamo z limoninim sokom in 
jih razporedimo po krhkem testu. Creme fraîche, jajca, sladkor, vanilijev sladkor 
in nastrgano limonino lupinico zmešamo in z 
zmesjo
prelijemo hruške. Sladico pečemo na srednji 
rešetki približno 30 minut.

Nasvet
Namesto hrušk lahko uporabite tudi jabolka, 
marelice ali slive.

Okusno in preprosto

 

DI Sevnica na Studencu  
Društvo invalidov Sevnica si je v četrtek, 18. julija, 
ogledalo igro Lepo je biti muzikant II, odlično pa 
jo je odigrala igralska skupina Kulturnega društva 
Mirana Jarca Škocjan – Studenec  pri Domžalah. Tja 
smo se odpeljali z avtobusom prevoznika AP Novak. 
Predstava je trajala tri ure in vse navdušila. 
  

Ribištvo 
Društvo invalidov Sevnica je v sodelovanju z Ribiško 
družino Sevnica organiziralo območno tekmovanje 
ZDIS v ribolovu s plovcem. Zbor udeležencev je 
bil v gostišču Felicijan ob 7. uri. Prijavljeno je bilo 
30 tekmovalcev, žrebanja pa se je udeležilo 28 
tekmovalcev iz desetih društev invalidov Slovenije. 
Tekmovanje je potekalo na trasi Orehovo pod 
vodstom sodniškega zbora Ribiške družine Sevnica z 
začetkom ob 9.30 in koncem ob 12.30. Za tem je bilo 
na vrsti tehtanje. Po tehtanju so razglasili rezultate in 
podelili medalje po sektorjih in za skupno uvrstitev. 
Za uspešno izvedeno tekmovanje je treba pohvaliti 
Ribiško družino Sevnica in vse, ki so sodelovali pri 
organizaciji tega zahtevnega tekmovanja. 

Srečanje težjih invalidov 
V soboto, 20. julija, je DI Sevnica organiziral srečanje 
težjih invalidov našega društva, in sicer v Krmelju ob 
ribniku. Udeležilo se ga je 24 članov, pozdravil pa 
jih je organizator srečanja in predsednik DI Sevnica 
Franc Boljte. Obdarili smo tudi člane, ki so imeli v tem 
mesecu rojstni dan. Ob dobrih hrani in pijači in zvokih 
harmonikarja smo uživali ter se družili do večernih ur. 

Obisk na domu 
V ponedeljek, 29. julija, smo obiskali našo članico 
DI Sevnica Ivanko Veber v Trubarjevem domu v 
Loki. Praznovala je 90. rojstni dan. Obdarili smo jo 
s skromnim darilom ter ji zaželeli predvsem veliko 
zdravja in sreče v krogu, v katerem živi. 

V torek, 30. julija, smo obiskali našega člana DI 
Sevnica Franca Permeta na njegovem domu na 
Savski cesti v Sevnici. Praznoval je 90. rojstni dan. 
Obdarili smo ga s skromnim darilom ter mu zaželeli 
predvsem veliko zdravja in sreče. 
  
Kopalni dan na slovenski obali 
Za Društvo invalidov Sevnica je bil 1. avgust kopalni 
dan na slovenski obali, in sicer v Strunjanu. Iz Sevnice 
smo krenili ob 7. uri, kopanja pa se je udeležilo 54 
članov. Peljali smo se z avtobusnim prevoznikom AP 
Novak. Ko smo prispeli na obalo, nas je pričakalo 
lepo vreme. Za hrano je poskrbel vsak sam v lokalih, 
ki so ob morju. Domov smo se vrnili dobre volje v 
večernih urah. 
  

Obvestila 
6. 9. 2019 zbiramo prijave za 3. kopalni dan v Dobovi. 

12. 10. 2019 zbiramo prijave za jesenski izlet v 
Prekmurje. Celoten program izleta je napisan v 
Utripu. 

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Poletne aktivnosti 
DI Sevnica

Cesta na grad 14a, tel.: 07 81 60 210 / e-naslov: vet.post.sev@siol.net

Maček, star približno pol 
leta, s precej kratkim 
repom. Rep je bil zaradi 
poškodbe ob sprejemu 
skrajšan. Zelo prijazen 
in razigran.

Prijazna psička, manjše rasti, 
umirjena, vendar željna 

pozornosti. Psička je malo 
starejša in obožuje sprehode.

Na sliki je mačkon, star 
približno 5 mesecev, ki je v 
našem zavetišču s še 
dvema bratoma. Vsi trije 
so oranžni, vendar sta dva 
od njih »piratka«, saj je pri 
njima zaradi hude infekcije, 
prišlo do poškodbe enega 
očesa.

Tigrasta mačka, stara 
približno 4 mesece, 

zelo igriva, 
vajena ljudi.

Jesenska dela na vrtu: ob toplem vremenu s 
pobiranjem vrtnin ne hitimo.

Jeseni je še vedno dovolj toplo za rast vrtnin, 
zato nikar ne hitimo s pobiranjem. Občasne nizke 
temperature niso problematične, bolj kot to vpliva 
na kakovost, predvsem pri nadzemni zelenjavi, 
veliko nihanje med dnevom in nočjo, medtem ko pri 
podzemni tega učinka skoraj ni.

Pobiramo kumare, bučke, paprike, jajčevce, stročji 
fižol, krhkolistno in mehkolistno solato, ki smo jo 
posejali v prvi polovici avgusta. Poberemo korenček, 
posejan v maju in juniju. Konec oktobra v zasipnico 
shranimo korenovke, kot so korenček, rdeča 
pesa, črna redkev, repa, zelena, korene peteršilja 
in pastinaka. Zasipnico pripravimo v kleti. Da 
preprečimo gnitje v zasipnicah, shranjujemo samo 
suhe in zdrave korene. V tem mesecu dozoreva zelje, 
namenjeno kisanju. Tisto zelenjavo, ki jo bomo pustili 
kar na vrtu (zimsko solato, endivijo in radič), v tem 
času še zadnjič okopljemo in pokrijemo z zastirko. Še 
vedno je čas, da posejemo motovilec. V oktobru pa 
je najprimernejši čas za zemeljska opravila na praznih 
gredicah.

Prav tako ne pozabimo:
• Posadimo različne žive meje in okrasne grmovnice, 
proti koncu oktobra pa je primeren čas tudi za sajenje 
vrtnic. Vse nasajeno moramo  zares dobro zaliti.
• Počasi bodo odcvetele balkonske rože. V prazna 
korita lahko nasadimo mačehe in jesensko vresje. Iz 
njih lahko naredimo zelo  lepe  pisane zasaditve, ki 
nam bodo krasile turobne zimske dni.
• Če nam okolico hiše krasi zelenica, jo pokosimo, 
pograbimo morebitno listje in vse skupaj spravimo v 
kompostnik.

Povzela: Alenka Kozorog

Jesenska dela na vrtu
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“

NE ČAKAJ  
POMLADI,
NE ČAKAJ  
NA MILEY!
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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!

 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.

delovni èas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

Prodajna mesta v  Sevnici:
Grad in TA Doživljaj 

www.visit-sevnica.com
dozivljaj@kstm.si

PONUDBA 
MAJIC IN KAP  
»VISIT SEVNICA«,
LEPO DARILO 
ZA TOPLE DNI

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

POLETNI POPUST - 40%  
na èokoladne PRALINEJE »FIRST LADY« 
(do odprodaje zalog)

kz-sevnica.si

Grajski cevapcici, klobase ...
in slastna zorjena govedina,
izkljucno slovenskega
porekla.

SEVNICA
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TRADICIONALNI 
MESEČNI SEJEM

vsako prvo soboto v mesecu v Sevnici

SEVNICA pri HTC

Vabljeni tudi na Kmečko tržnico 

vsako sredo, petek in soboto.

V petek pred sejmom je od 8h do 12h

v notranji kmečki tržnici tudi degustacija.S
O

B
O

T
A

Ponudba domače obrti, krošnjarstva 
in izdelkov široke potrošnje.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.9.2019 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

DERVIŠ: muslimanski menih, AKANTIT: srebrov sulfid, ŠLAIS: češki violinist

VEDA O
RAČUNA-

NJU S
ČRKAMI

ALI
KAKIMI

DRUGIMI
ZNAKI

ZIMSKO-
ŠPORTNO
SREDIŠČE

V FRANCIJI

LEŽALNIK,
LEŽIŠČE

STALNI
SIMBOLNI

ZNAK
DRŽAVE,

MESTA

FRANCO-
SKI

PISATELJ
ZOLA

BOJAN
EMERŠIČ

NEKDANJI
ŠPANSKI

SREBRNIK
NOETOVA

BARKA

NIZOZEM.
SLIKAR

IZ 17.
STOLETJA

(JAN)

ALPSKI
SMUČAR

OŠLAK

ANŽE
KOPITAR
RIMSKI

BOG
SMRTI

KEMIJJSKI
ZNAK ZA

RADIJ

TRAPA,
AVŠA

LENUH,
LENOBA

DESNI
PRITOK

DONAVE V
NEMČIJI

ODPADKI
PRI

TESANJU

OKRASNI
OBROČEK

NA
PRSTU

ANA V
DALMACIJI

AKONTA-
CIJA

KOPANJE

JUŽNO-
AMERIŠKO
GOROVJE

SLOVENSKI
REŽISER
(BOŽO,
“KRČ”)

KEMI-
ČARKA
KORN-

HAUSER

KAZINO

VISEČA
ŽIVALSKA
USTNICA

TATJANA
REMŠKAR
INDIJSKA

VOLOVSKA
ANTILOPA

PREDEL
VELENJA

MESTO V
FRANCIJI

NEKD. AM.
ATLETINJA

DEVERS

PRIPAD-
NIK

PLAVE
GARDE

REPNO
PERJE

JENKOVA
POVEST
NEMŠKI
POLITIK
(FRITZ)

MINERAL
SREBROV

SULFID

DRUŽINA
KUŠČAR-

JEV

ŽGANJE IZ
BRINOVIH

JAGOD
NARAVA,

ČUD

JOSIP
STRITAR

MESTO V
ITALIJI

NAJ-
MANJŠI
TAROK

SVETEL
DROBEC
ŽAREČE
SNOVI

ČEŠKI
VIOLINIST

(JAN)

CUNJA,
KRPA

ŽIDOVSKI
MESEC

MUSLI-
MANSKI
MENIH

NORDIJSKA
POVEST

PRISTAŠINJA
NACIZMA

RIMSKA BOGINJA
PLODNOSTI

SAŠA
LENDERO

NOČNA
PTICA

VZGOJA
(ZASTAR.)

OVČICA

SIBIRSKI
VELETOK

PRVI,
OSNOVNI

NAGON

PRAKAN-
TON V

SREDNJI
ŠVICI

SKUPEK
VOŠČENIH

CELIC V
PANJU

JUDOVSKI
UČENJAK

NAČIN
HITREGA

KONJ-
SKEGA
TEKA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
SPOMENKA HRIBAR.

Izžrebane so bile: 
1. nagrada: Luka Ošlovnik, Ribniki 15, 8290 Sevnica
2. nagrada: Klemen Majer, Vrhovo 6, 1433 Radeče
3. nagrada: Klara Kmetič, Bohorska 1, 8290 Sevnica

VICOTEKA
Laž
»V našem kolektivu smo zelo natančni glede 
čistoče in glede govorjenja resnice,« reče šef 
novemu uslužbencu. »Ali ste si obrisali čevlje ob 
predpražnik, preden ste vstopili?«
»Seveda, se razume.« 
»Kot sem rekel pričakujemo, da bo vsak 
govoril resnico. Pred vhodom ni nobenega 
predpražnika!«

Sin železničarja
Prvi šolski dan železničarjevega sina. Ko se sin 
vrne domov, ga ata vpraša:«Sinko, kako je bilo 
prvi dan v šoli?« Sinček odgovori:«Ej to ne moreš 
verjet, na šolskih vratih piše 1. razred, notri pa 
same lesene klopi.«

Ponudba      
Ustrežljiv prodajalec, ki je hotel prodati  kar 
največ, je rekel kupcu:
»Kupite še liter eko soka za vašo ženo.«
»Nisem poročen«
»Potem pa kupite  eko sok za svoje  lepo dekle,« 
je vztrajal prodajalec.
»Nimam dekleta.«
»Ste pa res srečnež!  Potem si pa privoščite  
steklenico whiskija.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kje se nahaja zeleno okno?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Bodite potrpežljivi. 
Življenje hrani za vas najboljše stvari. 
Ko jih boste doživeli boste spoznali, 

da se je splačalo čakati nanje.

Nagrade za mesec SEPTEMBER

1. nagrada: majčka 13. KITARIADE, ki jo podarja KŠTM Sevnica,  

2. nagrada: majčka VISIT SEVNICA, ki jo podarja KŠTM Sevnica,  

3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Hitro teče, pa ni zajec,
Po travi se pase, pa ni krava,
če te sliši, brž pobegne
in se skrije za grmovje.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 lopata 

 Izžrebanka:
 Darinka Sivec, Račica 41a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Leta 1986 je bilo odprtje bazena Sevnica.

Izžrebanka:
 Jana Gole, Križišče 5, 8296 Krmelj
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Četrtek, 29.8., Tri lučke

Otvoritveni dogodek tedna 
posavske gastronomije

Torek, 3.9., Vinska klet Žaren

Okrogla miza: VINSKI TURIZEM 
(moderator Drago Bulc)

Petek, 30.8. -  petek, 6.9., lokacija regija 
Posavje

Teden posavske gastronomije 
pri izbranih gostincih 
Sobota, 7.9., staro mestno jedro Krškega

Festival vina in kulinarike
Atrij izbranih okusov

Organizatorja: Medijski 
sponzor:

29. 8 - 7. 9. 2019Taste Posavje

Okusi Posavja 2019 plakat A2 in q.indd   1 16. 07. 2019   22:46:34

Narejen za moj dan

NAREJEN ZA MOJA UŠESAwww.radioaktual.si

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca 
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

strešna okna

Kralj med strehami

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU



www.cvetlice-vct.si

Prihaja jesen
zato vam v naši Vrtnariji na Ribnikih

in Cvetličarni Silva nudimo:

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 27750
LET

 Žalna floristika 
    ( 5% popust na gotovino 
       pri naročilu celotne žalne dekoracije)

Pisano paleto 
   mačeh, resja in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ...

 

 

                              

 
5. oktober 2019, ob 8.00,  

                   pri srednji šoli Sevnica 
      

 www.zd-sevnica.si 
 

 

 

          
            hoja 2 km                         tek 3 km                             tek 5 km 
 


