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Intervju
Sevnica prejela znak Slovenija zelena destinacija, GOLD
Merila poleg stanja turistične ponudbe ocenjujejo
tudi stanje narave, odnos do kulturne dediščine,
kulturne krajine in okolja, ravnanje z odpadki,
vodnimi viri in odpadnimi vodami, upoštevajo odnos
do energije, mobilnosti, dostopnosti … Vsebinska
področja so zelo široka, zato je na ravni destinacije
oblikovana zelena skupina, v katero so vključeni
predstavniki Občine Sevnica, Komunale Sevnica,
KŠTM Sevnica, JSKD Sevnica, Zavoda za gozdove,
Zavoda za varstvo narave, Kozjanski park … Prav
presenetljivo je, kaj vse se ocenjuje in meri v sklopu
Najprej čestitke za prejeti znak.
zelene sheme in kaj vse hkrati lokalna skupnost,
javni zavodi in preostale ustanove spremljamo ter
Hvala lepa za čestitke, v imenu zelene skupine in upoštevamo v sklopu svojega dela.
destinacije Sevnica.
S katerimi izzivi ste se srečevali pri pripravi?
Zakaj se je Občina Sevnica odločila pristopiti k
pridobivanju tega certifikata in kaj to pomeni za V času prve presoje v letu 2017 in ob prejemu
občino?
srebrnega znaka Slovenija zelena destinacija silver
v letu 2018 je bila celotna zelena shema vsebinsko
Občina Sevnica se je kot turistična destinacija kompleksen zalogaj, ki je zahteval veliko dela,
odločila za vstop v zeleno shemo slovenskega pripravo dokumentacije in analiz ter komunikacije
turizma z namenom celovite presoje stanja turizma v zeleni skupini in tudi med turističnimi deležniki,
in pridobitve smernic razvoja turizma v prihodnje. to je turističnimi ponudniki, vodniki, ponudniki
Kot lokalna skupnost si prizadeva za razvoj turizma hrane in drugimi. Ob ponovni presoji v letu 2021
kot gospodarske panoge, ki je v svetu in Sloveniji je bila shema sicer znana, vendar je bila vsebina
čedalje pomembnejša z vidika prihodkov in tudi dopolnjena, merila pa bolj natančna in stroga, tako
zaposlitev. Slovenija kot država v turizem vlaga in ga da je bilo potrebnih spet veliko komunikacije in dela
promovira, glavno vlogo pri promociji turizma pa je v zvezi s pripravo in zbiranjem dokumentacije. Merila
prevzela Slovenska turistična organizacija (STO), ki sprašujejo na primer o stopnji ogljičnega odtisa,
Slovenijo promovira kot »zeleno« in v tem sklopu vplivih podnebnih sprememb na stanje turizma v
promovira zelene destinacije, zelene ponudnike destinaciji, spremljanju značilnosti in zadovoljstva
nastanitev, zelene parke, zelene ponudnike hrane obiskovalcev ter o nekaterih preostalih pogledih, o
… V zeleno shemo se vključujejo tiste občine ali katerih pomembnosti se morda do zdaj nismo toliko
nekaj občin skupaj kot skupna destinacija, ki želijo spraševali in lahko rečemo, da smo razširili svoje
iti v korak s slovenskim in svetovnim turizmom. obzorje.
Prejeti znak je dokaz, da se je destinacija odločila za
celovito presojo stanja turizma, žlahtnost znaka pa je
priznanje za, če lahko tako rečemo, stopnjo razvitosti To je najvišje priznanje na tem področju, kajne?
turizma v destinaciji.
Kateri so izzivi in priložnosti občine za naprej,
obdržati certifikat, ga nadgraditi ...?
Kdo je sodeloval pri prijavi in kdo sodeluje pri Praktično je zlato priznanje najvišje priznanje in s tem
aktivnostih, ki so pogoj za pridobitev certifikata?
priznanjem je Sevnica kot turistična destinacija prišla
v krog najbolj znanih slovenskih turističnih destinacij.
Odločitev za vstop v zeleno shemo je že leta 2017 Obstaja sicer tudi platinasto priznanje, ki ga je do zdaj
sprejela Občina Sevnica, operativno nalogo pa prejela le ena občina, tako da imamo še prostor za
je sprejel KŠTM Sevnica. Matej Imperl, zaposlen izboljšave in razvoj, vendar je za prihodnje triletno
na KŠTM Sevnica, imam zato tudi vlogo zelenega obdobje bistveno, da se kot destinacija še vnaprej
koordinatorja. Vsebinska področja, ki jih shema razvijamo v zeleni, trajnostni smeri in žlahtnost
meri in ocenjuje, so zelo različna in so deljena v šest znaka predvsem ohranimo. Zeleni znak ne ocenjuje
osnovnih vsebinskih sklopov, ti pa so razdeljeni v števila turistov, števila prenočitev ali števila postelj,
nadaljnjih 114 vsebinskih področij.
ampak enakovreden odnos do turistov, prebivalcev

in okolja. Bolj kot številke so pomembni kakovost,
trajnost, prijaznost, možnosti.
Izzivov za v prihodnje je več. Prvi pomemben izziv je
vzpostavitev nenehne komunikacije in sodelovanja
med turističnimi deležniki: med gostinskimi
ponudniki, ponudniki nastanitev, obrtniki in
pridelovalci, javnimi institucijami, lokalno skupnostjo
ter pretok informacij, znanja in sodelovanja. Drugi
izziv bo pravočasno prilagajanje turistične ponudbe
vplivom podnebnih sprememb ter spremembam
v navadah in pričakovanju gostov. Še posebno
pa velja poudariti tretji izziv, in sicer spodbujanje
turističnih ponudnikov v smeri visoke kakovosti,
trajnosti, okoljske prijaznosti in tudi nastanek novih
turističnih produktov. Pravzaprav bi si želeli, da
se čim več turističnih ponudnikov iz destinacije
Sevnica odloči za vstop v zeleno shemo in pridobitev
zelenih okoljskih znakov, kot sta v letu 2021 že
dosegla dva naša ponudnika. Hotel Ajdovec je
pridobil mednarodni okoljski znak travelife in zeleni
znak green accommodation, Gostišče Repovž pa
mednarodni znak green key ter zelena znaka green
accommodation in green cuisine. Njuni dosežki in
pridobljeni znaki so pomembno pripomogli k temu,
da smo kot destinacija prejeli zlati znak.
Kakšni so učinki oziroma zakaj so zeleni znaki
pomembni za destinacijo, ponudnike …?
Zeleni znaki so pomembni z vidika promocije, saj
STO prejemnike znakov vključuje v skupne slovenske
turistične produkte in jih aktivno promovira na
turističnih sejmih, borzah in turističnih trgih nasploh.
Destinacija Sevnica je bila na podlagi svojega znaka in
znakov Hotela Ajdovec in Gostišča Repovž vključena
v slovenski kolesarski produkt Slovenia Green
Gourmet Tour, ki povezuje več slovenskih destinacij v
desetdnevni kolesarski produkt, katerega pomemben
del sta poleg kolesarske ponudbe zlasti gostinska in
nastanitvena ponudba. Nič manj pomembni učinki
vstopa v zeleno shemo pa so predvsem okoljski
in energijski ter seveda novi pogledi in znanje, na
kar shema skozi mednarodne kriterije opozarja in
spodbuja k rešitvam. Naj zaključimo z mislijo, da je
Sevnica kot turistična destinacija na pravi, razvojni
poti, zagotovo pa še nismo na cilju.
O zelenem znaku in zeleni shemi se je z Matejem Imperlom,
zelenim koordinatorjem destinacije Sevnica, pogovarjala Mojca
Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica
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Iz grajske skrinje
B es e d e u r e d n i c e

Ko lo fo n

Mar mi je, da se ljudje okoli mene počutijo
dobro. Gre za močno besedno zvezo, ki ima lahko
različen pomen. Lahko izraža skrb za ali popolno
nezanimanje oziroma neprizadetost.
Če znamo temu pritrditi v pomenu izražanja
pozitivnega odnosa do zadeve, brez problema
temu sledijo tudi besede, ki jih je največkrat težko
izreči: oprosti, žal mi je, naredil sem napako,
popravil bom. To pa je odraz stabilne osebe, osebe,
ki življenje preprosto sprejema in nanj gleda z
žarom in srečo v očeh. To je oseba, ki vidi tudi
napake pri sebi, in ne išče napak samo pri drugih.
Takšnih ljudi in okolja si želimo vsi. V razmerah, ko
je osebni stik omejen, ko je druženja manj, kot ga je
bilo, ko večkrat pozabimo na soseda in ko omejeno
hitimo naprej, je še kako pomembno ohranjanje
ravno tega.
Stavek Mar mi je, je zelo preprost in hkrati najbolj

Ne prezrite
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domač. Z njim sta v najboljšem pomenu izraženi
dobrodelnost in solidarnost življenjske razsežnosti.
Naj nam bo še naprej mar za aktivno okolje,
sodelovanje, spodbujanje in graditev skupnih ciljev.
Ko grešimo in delamo napake, ki lahko prizadenejo
nam bližnje osebe, se opravičimo. S tem dokažemo,
da smo močne osebnosti, ki se zavedajo, da
nismo popolni, smo pa tudi pripravljeni prevzeti
odgovornost za svoja dejanja.
Ne pozabimo, da se bližajo praznični dnevi, najprej
praznuje občina, kmalu za tem bo praznoval ves
svet ob prehodu v novo leto. Spodbudno glejmo
na vse novo, ki prihaja, in na vse tisto, kar prinaša
spremembe v družbo.
Srečno in ostanite zdravi.
Mojca Pernovšek

i n te r v j u
i z g ra j s ke s k r i n j e
o b č i n s ke st ra n i
po občini
T ZO S , t u r i ze m
ku l t u ra
ko l e d a r p r i re d i te v
mladina
šport
i z p re te k l o st i v s e d a n j o st
utrip življenja

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok Felicijan tehnični urednik, Annemarie Culetto, Eva Urh,
Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj,
Tanja Urek, Petra Biderman, Sanja Slemenšek.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Jože Hvala in Matej Imperl
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 decembra 2021, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 11. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

PRAZNIK
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
ZABUKOVJE
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani
krajevne skupnosti Zabukovje.
Cenjeni vsi, ki radi prihajate v naše lepe kraje.

Krajevna skupnost Zabukovje se v sodelovanju
z društvi pripravlja na počastitev krajevnega praznika,
ki ga praznujemo v čast sv. Lenarta.
Ob tej priložnosti želimo namenu predati
nekaj cestno-prometnih pridobitev,
ki so plod dela v letošnjem in preteklem letu.
Pri domačiji Špec v Zabukovju bo v
soboto, 6. novembra 2021, ob 17. uri
priložnostna predaja namenu novih pridobitev,
ob 18. uri pa bo v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
sledila še prireditev v počastitev praznika.
S spoštovanjem,

Prijazno vabljeni.

Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Iskrene čestitke ob občinskem prazniku,
ki nas povezuje v mesecu novembru.
Naj bo simbol sloge in sodelovanja,
razlog ponosa in krepitve pripadnosti
domačim krajem.
VABLJENI K SPREMLJANJU
VSEBIN V POČASTITEV PRAZNIKA

Ana Ivanić, predsednica
Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
Vsebine bodo potekale skladno z upoštevanjem epidemioloških omejitev, ob upoštevanju pogoja PCT.
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Občinske strani
V zaključni fazi so gradbena dela v
sklopu ureditve struge potoka Sevnična
investitorja
Direkcije
Republike
Slovenije za vode. Občina Sevnica je
pristopila k ureditvi manjkajočega dela
Pred nami je mesec praznovanja občinskega praznika, za nami pa še eno leto, pločnika na Planinski cesti. Del pešpoti
ki ga je zaznamovala drugačnost. Čeprav smo vsakdanje tokove gibanja in je bil urejen tudi ob državni cesti na
srečevanja še vedno močno prilagajali ukrepom varovanja zdravja, je redno območju boštanjske obrtne cone.
delo v glavnini potekalo po svoji začrtani poti. Poleg zagotavljanja in izvajanja
vseh zakonskih nalog ter uresničevanja dejavnosti neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov je ključna investicijska naravnanost. Občina
Sevnica pri tem upošteva merila sorazmernosti – krajevne in vsebinske –,
predvsem pa se investicije izvajajo glede na potrebe, ki so v določenem
obdobju največje in najbolj izpostavljene.

Leto od praznika do praznika
zaznamovale številne investicije

V kolažu fotografij se osredotočamo predvsem na nekatere večje oziroma bolj
izpostavljene investicije, ki so v času od praznika do praznika izboljšale kakovost
bivanja na najrazličnejših področjih in vplivale na celostno podobo krajev.
Cestne povezave so pomembno okno v svet, saj nas vodijo v službe, šole,
po vsakodnevnih obveznostih in opravkih. Tudi letos je občina izvedla več
posodobitev lokalnih cest, med njimi prenovo lokalne ceste od Blance v smeri
Pokleka, ureditev lokalne ceste Primož–
Hubajnica, sanacijo odseka lokalne
ceste na Ponikvah, odseka lokalne ceste
od Grahovice v smeri Jablanice, saniran
je bil večji plaz na Apneniku. Vsako leto
v tesnem sodelovanju s krajevnimi
skupnostmi potekajo urejanja javnih
poti.

Pločnik na Planinski cesti

Parkirišče za avtodome Lisca

Blanca–Poklek

Novo parkirišče v NHM Sevnica

Primož–Hubajnica

Pomemben strateški projekt, ki bo zelo
izboljšal dostop v sevniško poslovno
cono, je gradnja nadvoza, ki ga občina
gradi z uporabo evropskih kohezijskih
sredstev. Novi nadvoz čez trebanjsko
železniško progo do sevniške poslovne
cone bo navezan na državno cesto in
bodoče novo krožno križišče Šmarje.

V boštanjski obrtni coni

Urejamo parkirišča za avtodome,
tudi na Lisci, pa tudi parkirišča za
dnevno uporabo, kakršni sta pred
Zdravstvenim domom Sevnica in v
Naselju heroja Maroka. Javne službe
si različno prizadevamo za krepitev
načel trajnostne mobilnosti. Sevniška
železniška postaja je deveta najbolj
obiskana železniška postaja v Sloveniji,
cilj obnove pa je izboljšanje trajnostne
mobilnosti z namenom še pogostejše
uporabe železniškega prometa v
primerjavi s cestnim. Ministrstvo
za infrastrukturo v prihodnjem letu
načrtuje objavo javnega razpisa za
izbor izvajalca za celovite ureditve na
območju sevniške železniške postaje. V
teh tednih pa se že izvaja ureditev nove
kolesarnice pri postaji.

Ponikve–Studenec

Parkirišče pred zdravstvenim domom

Plaz Apnenik

Ureditev Sevnične

Cesta Jablanica

Gradnja novega nadvoza v Sevnici

Z odgovornim upravljanjem vode sta,
vsak po svoje, povezana velika občinska
projekta, ki se izvajata na podlagi
Dogovora za razvoj regije Posavje z
uporabo evropskih sredstev. Poglavitni
cilj projekta hidravličnih izboljšav je
zgraditi povezovalno hrbtenico med
že obstoječimi vodovodi v enoten
vodovodni sistem, ki bo povezal kraje
na levem in desnem bregu reke Save,
v dolžini dobrih 21 kilometrov. V sklopu
investicije urejanja kanalizacijskega
omrežja pa bodo v prihodnjih mesecih
intenzivno potekala dela v Sevnici na
območjih obrtne cone na Planinski
ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na
Drožanjski cesti pod gradom in Pod
Vrtačo.

Pogled na železniško postajo v Sevnici

Hidravlične izboljšave v Šentjanžu

Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo je izvedla rekonstrukcijo
državnih cest na relacijah Dolnje
Brezovo–Blanca in Zavratec–Rovišče pri
Studencu, ki pomembno izboljšujeta
kakovost vožnje in cestnoprometno
Velik poudarek dela je bil namenjen področju družbenih dejavnosti – ustvarjanju
Blanca–Dolnje Brezovo varnost. Več projektov je, ob stalnem
usklajevanju in sodelovanju z državno kakovostnih pogojev za bivanje in življenje občana v vseh življenjskih obdobjih.
Največje investicije so bile letos na
direkcijo za ceste, v operativni pripravi.
področju predšolske vzgoje. Dograjen
je novi del Vrtca Ciciban Sevnica, prek
najemne pogodbe so novi prostori
za predšolsko varstvo zagotovljeni
v celovito prenovljeni boštanjski
Panorami. Z gradnjo nove ploščadi in
Rovišče–Zavratec
ureditvijo fasade bo na novo zažarela
Prizidek vrtca Ciciban Glasbena šola Sevnica.
Da bi zagotovila pogoje za rekonstrukcijo
križišča državne ceste Šentjanž–Glino,
Premestitev kapelice v Šentjanžu
je občina izvedla premestitev kapelice
Lurške Matere božje; objava razpisa
rekonstrukcije te ceste je pričakovana
po
pridobitvi
vseh
potrebnih
zemljišč. Odstranitev Papeževe hiše
v Boštanju, ki jo je direkcija izvedla
letos, bo omogočila bodoče državne
infrastrukturne ureditve tudi na tem
območju. Za gradnjo mostu na Logu je
Vrtec Panorama
Pogled na glasbeno šolo
Pogled na Log iz zraka
projektna dokumentacija pri zaključku.
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Občinske strani
Urejenih je bilo več igrišč in površin
za rekreacijo, med njimi igrišče na
Florjanski ulici, rekreacijske površine na
Češnjicah, vsebinske dopolnitve parka
ob Savi in druge.

Občina Sevnica je mladim prijazna občina

Igrišče na Florjanski ulici

V sevniškem parku
Trim steza na Orehovem

Igrišče Češnjice

Pokopališče Sevnica

Občina Sevnica se vse bolj utrjuje
kot prijazna in zanimiva turistična
destinacija z močnimi prizadevanji na
področjih trajnosti in sožitja z naravo.
To je potrdila s prejemom zlatega
znaka Slovenia Green Destination.
Prizadevanjem v dejanjih sledijo tudi
konkretne investicije; od skorajšnjega
zaključka celovite prenove Tončkovega
doma do nove turistične pisarne,
turistično ponudbo starega mestnega
jedra bo obogatil prenovljeni brivskofrizerski slon Kreutz.

Občina kot dober gospodar skrbi za
številne javne objekte, ki jih investicijsko
vzdržuje v sodelovanju s krajevnimi
skupnostmi. Skupaj s Komunalo Sevnica
po spremembi načina upravljanja
veliko pozornost namenja tudi skrbi za
urejenost pokopališč v sevniški občini.

Pokopališče Boštanj

Občina Sevnica predvsem z namenom preverjanja dela v širšem slovenskem
merilu sodeluje na raznih strokovnih ocenjevanjih. Je ponosna nosilka
certifikata »Mladim prijazna občina« za obdobje 2020–2024. Gre za priznanje
samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe, usmerjene
v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe,
predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.
Po lani načrtovani in zaradi epidemije
neizvedeni slovesni vročitvi certifikata, ki
ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v
sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in
pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Boruta Pahorja, je dogodek potekal v mesecu
oktobru v predsedniški palači. Predsednik
Borut Pahor se je županjam in županom
občin, ki so bile s certifikatom nagrajene za
svojo posebno naklonjenost mladi generaciji,
zahvalil in izpostavil trud občin, da bi obdržale
mlade ljudi doma.
»Trud v pridobitev certifikata na Občini Sevnica
vlagamo predvsem s ciljem preverjanja
učinkovitosti lokalnih ukrepov in z željo
po nadgradnji, dopolnjevanju programov,
dobremu sledenju trendom in potrebam mladih generacij. Zadovoljni smo, da
predsednik republike s svojim častnim pokroviteljstvom temu področju daje
še poseben pomen, Skupnost občin Slovenije pa je povezovalna asociacija, ki
spodbuja občine h aktivnostim in tudi prenašanju dobrih praks iz ene občine v
drugo,« je po pridobitvi certifikata povzel župan Srečko Ocvirk.
K temu pomembno prispevajo tudi ukrepi, ki niso neposredno vezani na področje
mladinske politike, temveč tudi drugi ukrepi za razvoj okolja na splošno, med njimi
zagotovitev infrastrukture s področja digitalizacije, tudi z optičnim omrežjem,
urejenost in dostopnost javnih objektov ter drugi.

Prejemniki priznanj
Občine Sevnica v letu 2021
Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 26. redni seji 20. oktobra sprejel
sklep o podelitvi priznanj v tem letu, katerih prejemniki so:

Grb Občine Sevnica
Tončkov dom na Lisci

ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Zlata plaketa Občine Sevnica
mag. BREDA DRENEK SOTOŠEK
ZVONKA MRGOLE

Srebrna plaketa Občine Sevnica
Novi prostori turistične agencije Doživljaj

Prijazno vas vabimo, da si celovit pregled leta v sliki in besedi, tudi s
poudarkom na drugih področjih dela lokalne skupnosti, ogledate v
tradicionalnem reportažnem delu Ob prazniku občine Sevnica 2021,
ki bo objavljen na dan praznika, 12. novembra,
na spletni strani www.obcina-sevnica.si
in na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, YouTube.

Podelitev priznanj je načrtovana na osrednji slovesnosti
ob občinskem prazniku, 12. novembra, na dogodku,
ki bo prilagojen aktualnim epidemiološkim razmeram.

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Ureditve v brivsko-frizerskem salonu

CIRIL DOLINŠEK
MAJDA HRIBERŠEK
PAVEL DROBNE

Prav tako vabljeni k spremljanju obveščanja o dogodkih, ki bodo potekali
novembra v počastitev občinskega praznika. Zaradi ukrepov varovanja
zdravja se vsi močno zavedamo odgovornosti, ki jo imamo drug do drugega
in do celotne skupnosti. Organizacija vsebin bo zato potekala skladno z
epidemiološkimi ukrepi, glede na sprotno prilagajanje aktualni situaciji.
Ne glede na vse naj bo občinski praznik tisti čas v koledarju življenja lokalne
skupnosti, ki naj navdaja z optimizmom, veseljem, pogumom in zaupanjem.
Prijetno praznovanje.

www.obcina-sevnica.si

Foto: Grega Vavtar
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Po občini
Rožnati tek
za življenje 2021

Praznik
Krajevne skupnosti
Loka pri Zidanem Mostu
Ob pogledu na trg je vsak obiskovalec vasi že nekaj
dni pred petkom, 15. oktobra, lahko opazil, da se
pripravlja slovesnost. V petek, ob 17. uri, pa smo
vsi na cerkvenem dvorišču lahko tudi začutili, da je
dan drugačen, poseben, slovesen. Po prvih taktih
himne, ki so jo izvedli godbenice in godbeniki Godbe
Slovenskih železnic Zidani Most, je bilo mogoče
čutiti veselje, da lahko po letu premora spet skupaj
praznujemo krajevni praznik KS Loka. Na začetku
prireditve sta zbrane pozdravila in nagovorila
predsednik KS Loka Aleksander File in župan
Srečko Ocvirk. Kulturni program so poleg odličnih
godbenikov popestrile učenke podružnične Osnovne
šole Loka. Svoj nastop, v katerem ni manjkalo plesa
in petja, so zaključile s posebno hvalnico domačemu
kraju (L – ljubka, O – očarljiva, K – kulturna, A –
absolutno najlepša = LOKA). Na slovesnosti je
predsednik krajevne skupnosti prvič podelil tudi
priznanji krajevne skupnosti za dolgoletno in uspešno
delovanje trajnega pomena za krajevno skupnost.
Priznanji sta prejeli dve društvi: Prostovoljno gasilsko
društvo Loka in Kulturno društvo Primož Trubar
Loka. V drugem delu prireditve je sledila predstavitev
knjige o Dragotinu Ferdinandu Ripšlu, s katero
smo lani Ločani želeli zaznamovati 200. obletnico
rojstva velikega moža, ki je zaznamoval naš kraj.
Lansko jesen je ponovna ustavitev javnega življenja
preprečila izdajo knjige, ki smo jo tako z enoletnim
zamikom v petek lahko prvič prijeli v roke. Avtor
monografije Oskar Zoran Zelič je skupaj z lektorico
želel navzoče navdušiti nad bogato zapuščino
človeka mnogih talentov; kratko sva opisala Ripšlovo
življenjsko pot ter predstavila dragoceno Ripšlovo
narodopisno gradivo z naslovom Posebne navade v
župniji Loka pri Zidanem Mostu, ki ga je zapisal Ripšl
med župnikovanjem v Loki.
Ob koncu je moderatorka prireditve Annemarie
Culetto povabila na druženje in dobrote, ki so jih
pripravile članice in člani različnih društev krajevne
skupnosti. Za glasbeno popestritev večera so
poskrbeli glasbeniki iz hrvaškega Zagorja, za odlično
vzdušje pa krajani, ki so si vzeli čas drug za drugega.

Foto: Ljubo Motore

O tem, kako so Ločani živeli nekoč, lahko preberete
v omenjeni knjigi, o življenju v KS Loka zdaj pa se
prepričajte na lastne oči – z obiskom kakšnega
dogodka ali pa kar tako. Praznična prireditev se je
končala, a upam, da bo domoljubna zavest ostala in
se krepila do prihodnjih proslav in dogodkov. Želim si,
da bi znali s sodelovanjem in prijaznostjo ustvarjati
vzdušje, v katerem bi ponosno in srečno živeli tudi
prihodnji rodovi.
Sergeja Cesar
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Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku
dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah.
V Sloveniji že vrsto let oktobra potekajo številne
aktivnosti, s katerimi se širša javnost ozavešča o
tej bolezni, kar pripomore k njenemu zgodnjemu
odkrivanju.

V ta namen smo se v soboto, 9. oktobra, ob 8. uri
zbrali pri Srednji šoli Sevnica na dobrodelnem
dogodku Rožnati tek za življenje, ki ga je organiziral
Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma
Sevnica v sodelovanju z Osnovno šolo Boštanj,
društvom Europa Donna Slovenija, Javnim zavodom
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica, Posavskim in Obsoteljskim društvom za boj
proti raku ter Občino Sevnica.

Vinotok
v grajski vinograd
spet privabil botre

Prvo nedeljo oktobra so se v grajskem vinogradu
po letu in pol spet zbrali botre in botri trt modre
frankinje. Oktober je postregel z že 13. grajsko
trgatvijo, takšno, kot je že dolgo ni bilo. Po uvodnem
nagovoru direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek
in župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka so si zbrani
ogledali predstavo Od ribiča do graščaka, uprizorili
pa so jo člani društva Sevniški graščaki. Za začetno
krepčilo so poskrbeli Loški zeliščarji.

Dogodek je odprla Sara Martinšek z uvodnim
pozdravom, predstavitvijo namena projekta Rožnati
tek za življenje ter povabilom udeležencem k ogledu
stojnic ter otrok v animacijski kotiček. Sledili so
govori direktorice Zdravstvenega doma Sevnica
Vladimire Tomšič, predstavnice Centra za krepitev
zdravja Alenke Groboljšek, ravnateljice OŠ Boštanj
Vesne Vidic Jeraj, predstavnice društva Europa
Donna Metke Slapšak ter predstavnice Posavskega
in Obsoteljskega društva za boj proti raku Alenke
Krenčič Zagode.
Udeleženci so se najprej ogreli ob spremljavi
glasbene skupine Štandgas in se za tem podali na
2-kilometrsko hojo, nato pa je bil na vrsti tek na 3
kilometre. Še pogumnejši so se nato podali na tek
na 5 kilometrov. Športni del dogodka se je zaključil
z otroškim tekom na 700 m. Obiskovalci so se lahko
okrepčali s toplimi napitki in golažem ter uživali v Trgači so v dobri uri potrgali grozdje, ki obeta. Veselo
odlični glasbi.
druženje se je nadaljevalo ob malici, ki so jo pripravili
v restavraciji Ajda, in modri kapljici v grajskem parku.
Dobro voljo je bilo čutiti v zraku, vrisk in harmoniko,
na katero je zaigral Jakob Štigl, pa slišati vse do
starega mestnega jedra.

Najlepše se zahvaljujemo Taninu Sevnica kemični
industriji, Kmečki zadrugi Sevnica, Rafael gradbeni
dejavnosti Sevnica, Inpletu pletiva, Lisci, modnim
oblačilom Sevnica, Hidroelektrarnam na Spodnji
Savi, Magicu MagicBaloni & Party, Sanolaborju,
Lekarni Sevnica, Omes gradbeništvu Sevnica,
Boštjanu Maroltu, Mirt Vesni, DomDesignu, Dominik
Černelič ter vsem donatorjem. Zbrana sredstva bodo
namenjena Šolskem skladu Osnovne šole Boštanj Prepričani smo, da bo tako tudi Grajska kri letnika
in društvu Europa Donna Slovenija. Posavsko in 2021 odlična.
Obsoteljsko društvo za boj proti raku bo svoj delež
poklonilo Šolskemu skladu Osnovne šole Boštanj.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Ana Peruci, Osnovna šola Boštanj

Foto: Jernej Klinc

Po občini
Trgatev, potomki z Lenta
na Studencu lepo obrodili
Na Studencu sta tudi to leto obrodili potomki
modre kavčine z Lenta. Natalija Hočevar in Tjaša
Metelko Jazbec sta skupaj s predsednikom
Vinogradniškega društva Studenec Brankom Arihom
in članom upravnega odbora Silvom Blatnikom,
podpredsednikom Krajevne skupnosti Studenec
Urošem Gorencem in drugimi obiskovalci opravili
trgatev, grozdje pa zaupali skrbniku trte Mitji
Mlakarju. Mitja je vse leto zelo lepo skrbel za trti
in prepričani smo, da bo tudi iz zaupanega grozdja
nastalo nekaj čudovitega.

Čeprav vremenske razmere med letom niso bile
najbolj naklonjene in je bil pridelek manjši, sta trti
obrodili lepo in kakovostno grozdje. Prav takšno
letino pa so imeli tudi okoliški vinogradniki, ki že
vrsto let pridelujejo odlična vina, ki jim prenasičeni
trg znižuje ceno.

Ličkanje na Otavniku
V nedeljo, 3. oktobra, smo se zbrali prostovoljci pri
gospodarju kmetije Ivu Mrgoletu na Otavniku v
Krajevni skupnosti Tržišče.
Vsi skupaj smo bili odločeni, da naredimo nekaj
koristnega, kar bo razveselilo oskrbovance
Trubarjevega doma v Loki pri Zidanem Mostu, saj
smo jim podarili ličkanje.

Oskrbovanci že nekaj let iz ličkanja pletejo različne
uporabne in okrasne izdelke, ki so zelo lepo oblikovani
in natančno izdelani. Prostovoljec pri Sopotniku
Sevnica, gospod Andrej je dodal urice za ličkanje po
starem kmečkem običaju.
Hvala vsem za pomoč in sodelovanje, še posebno pa
se zahvaljujemo gospodarju Ivanu za odlično malico.
Mili Majcen, Jeperjek

Mladi talenti –
aranžerka cvetja
Petra Knez
Navzoči so se strinjali, da bo morda to leto le
priložnost, da vino doseže spoštljivo ceno, vredno
vsega truda, ki ga vanj vložijo narava in pridne
vinogradniške roke.
Natalija Hočevar

Ličkanje koruze
Sredi septembra nas je nekaj članic Aktiva kmečkih
žena Tržišče družno stopilo skupaj in se odpravilo k
članici Mileni Hočevar na ličkanje koruze. Pripravile
smo nekaj dobrot in jih vzele s seboj. Malico za likof
in pijačo pa je dal gospodar. Smeha in dobre volje
ni manjkalo,niti »zakladov« skritih v koruzi. Zličkale
smo kar tri prikolice koruze. Ob obujanju spominov
na ličkanje nekoč, smeha in dobre volje ni manjkalo.
Takih in podobnih druženj si želimo večkrat.

Foto: Stane Markovič

Upamo,da se bodo korona razmere nekoč le umirile
in nas še bolj združevale.
Fani Borštnar

Petra Knez, med drugim tudi članica Turističnega
društva Tržišče, se že nekaj let udeležuje državnih
in mednarodnih cvetličarskih tekmovanj, na katerih
je dosegla zavidljive rezultate. Že na svojem drugem
tekmovanju je požela velik uspeh in osvojila odlično
drugo mesto, zato se je ćez leto dni udeležila
tekmovanja Sloskills, ki je tekmovanje mladih iz
Slovenije v svojih poklicih.
Pohvali se lahko
tudi z zmago
na tekmovanju
v Zagrebu in
Varaždinu. Pred
tremi leti (2018)
je na tekmovanju
slovenskih
floristov
v
Kamniku zasedla
četrto
mesto,
po
mnenju
občinstva pa je
prejela priznanje
za tretje mesto. V
Najbolj zahtevna kreacija do zdaj – letih 2018–2020
krinolina iz orhidej je opravila kar
zaključna
(foto: Milena Knez). dva
izpita.
Za svojo prvo zaključno nalogo je poskrbela za celotno
poročno cvetlično dekoracijo za par, ki se je poročil v
Vinskem dvoru Deu na Malkovcu. Lani si je za zaključni
izpit izbrala dekoracijo svojega maturantskega plesa,
ki pa je bil zaradi omejitev ob covidu-19 kar trikrat
prestavljen in končno odpovedan. Kljub velikemu
razočaranju je tema zaključne naloge ostala ista, le da
jo je izvedla doma in naredila ustrezno fotogradivo.
Podjetje Ocean Orchids, ki je nameravalo donirati
cvetje za maturantski ples, je svojo obljubo držalo in
Petri za izvedbo njene naloge doniralo več kot 130
vejic orhidej. Z njimi je Petra oblekla lutko, za katero je
najprej izdelala konstrukcijo bogate krinoline, nanjo
pa pričvrstila orhideje. Lutka je tako dobila kraljevsko
obleko. Kot bi bilo razstavljeno na maturantskem

plesu, je morala za izpit narediti še namizno
dekoracijo, šopek za profesorje in dekorirane cvetove
za starše. Seveda je Petra zaključni izpit opravila z
odliko.
L e t o s
septembra
je
po
nekajletnem
premoru od
tekmovanj
ponovno
pokazala
svoj talent
in
veliko
cvetličarskih
izkušenj. V
Mozirskem
gaju
je
te k m ova l a
za
pokal
Mozirskega
tulipana
v
treh
kategorijah:
Petra s priznanji z različnih tekmovanj
(foto: Milena Knez) v roki vezan
š o p e k ,
fantazija in venček. Z zmago v dveh od treh kategorij
jo je pot ponovno popeljala na zmagovalni oder in
najvišjo stopničko. Z zmago je hkrati osvojila tudi
vstopnico za tekmovanje Sloskills, ki bo prihodnje
leto. Z veseljem sodeluje tudi pri delu v turističnem
društvu, Aktivu kmečkih žena Tržišče in drugje,
saj je že večkrat poskrbela za dekoracijo odra za
različne prireditve. Letos se je z veseljem odzvala
tudi prošnji dveh njenih prijateljic, ki sta se poročili,
da jima pripravi in naredi vso potrebno dekoracijo.
Poročna para sta bila nad videnim in narejenim
Petrinim izdelkom nadvse navdušena. Za vse uspehe
Petri iskreno čestitamo in ji želimo še veliko novih in
izvirnih idej.
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Ozaveščevalni dogodek
o življenju gluhih in
naglušnih
Septembra praznujemo mednarodni dan gluhih in
naglušnih. V ta namen smo v sklopu konzorcija Močni
povezani in učinkoviti, za večjo vključenost vseh in
Akademije za prostovoljsko delo izvedli ozaveščevalni
dogodek o tej problematiki. Povabili smo predstavnici
Društva gluhih in naglušnih Posavje Krško, Urško
Kozole in Tanjo Žalnik, otrokom, mladostnikom in
prostovoljcem pa sta iz lastnih izkušenj približali
vsakdanje življenje z okvaro sluha. Gluhi in naglušni
so pogosto postavljeni v neenakovreden položaj
pri iskanju zaposlitve, izobraževanju in socialnem
vključevanju v slišeče okolje.

Foto: Anka Vozlič

Poučili sta nas o znakovnem jeziku in enoročni
prstni abecedi, v kateri smo se imeli priložnost tudi
preizkusiti in se ob tem naučili nekaj novih kretenj.
Otroci so vneto spremljali in sodelovali, ob zaključku
srečanja pa postavili kar nekaj zanimivih vprašanj.
Gluhost jim je bila predstavljena z namenom
ozaveščanja, kar sta gostji odlično opravili in s tem
pripomogli k boljšemu razumevanju ter sprejemanju
gluhih in naglušnih.
Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Tanja Kralj
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TZOS
Svoje izdelke so na prodaj postavile gospodinje,
gospodarji, rokodelke in rokodelci. Še posebno pa
smo bili veseli tudi stojnice učenk in učencev OŠ
Milana Majcna Šentjanž. Turistično društvo Šentjanž
je že v tednu pred tržnico v sodelovanju s šolo
organiziralo sonaravno ustvarjanje in delavnice v
naravi, vodil pa jih je Dušan Klenovšek.

Šmarčna najvišje
med mestnimi, trškimi in
vaškimi jedri
V sklopu dnevov slovenskega turizma v Postojni
je Turistična zveza Slovenije podelila priznanja
vsem nagrajencem 30. natečaja Moja dežela, lepa
in gostoljubna 2021, ki je potekalo pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja. Poleg strokovnih komisij so letos
podelili tudi posebna priznanja glas ljudstva,
prejemnike pa so s spletnim glasovanjem izbrali
ljudje.

Foto: Milan Sotlar

Le korak od dogajanja na tržnici pa so udeleženci
letošnjega ArtEka Šentjanž na steni Repovževe štale
na ogled postavili dela, ki so nastala na začetku julija
na domačiji Felicijan v Peklu na srečanju umetnikov.
Že 11. leto zapored pa sta ga organizirala Turistično
društvo Šentjanž in Zavod MUK Qra iz Sevnice. Letos
so v naših koncih na temo vode ustvarjali Dime
Temkov iz Makedonije, Vasja Urlih in Brane Širca
iz Ljubljane, Tatjana Mijatović iz Radencev, Tina
Konec iz Oplotnice, Tone Zgonec iz Boštanja, Ana
Jazbec, Nena Bedek in Matic Svažič iz Sevnice ter Vili
Lamovšek iz Mokronoga, ki je dogajanje fotografsko
dokumentiral. Kot vsa leta do zdaj je tudi letos
umetniško taktirko vihtela Jerca Šantej iz Sevnice.
Foto: Turistična zveza Slovenije
Na tokratnem dogodku ob odprtju je presenetila
V kategoriji mestnih, trških in vaških jeder si je to tudi z recitacijskim talentom. Vse je pozdravil tudi
priznanje prislužila Šmarčna. Vaščankam in vaščanom predsednik sveta KS Šentjanž Boštjan Repovž.
Nedvomno je za nami še en sklop dogodkov, ki jih ni
iskreno čestitamo.
bilo pametno zamuditi. Čudovito vreme je kar vabilo
Vir: Turistična zveza občine Sevnica v pušl´c Dolenjske, ki je bil tako še bolj pisan kot sicer.
Iz srca povabljeni, ko bo leto naokoli, ali pa ob kakšni
drugi priložnosti že prej.

TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNICA

VABILO
Vabimo vas
Na podelitev posebnih občinskih priznanj
v okviru projekta
»Moja dežela – lepa in gostoljubna«

v petek, 19. 11. 2021, ob 17. uri
na Šmarčni.
Ob tej priložnosti bo predavanje
o primerih dobrih praks urejanja okolja in
obeležitev prejema priznanja
„najlepše vaško jedro MDLG“
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Fotografska razstava
v Tržišču

Od trsa do vina –
v družbi treh kraljev
cvička na Malkovcu
V sklopu že osme prireditve Jesen na vasi je bila
osrednja prireditev v nedeljo, 10. oktobra, v Malusovi
zidanici na Malkovcu. Poimenovali smo jo Od trsa do
vina, saj je bila rdeča nit dogodka trta, vinogradništvo
in priprava vina. V gosteh smo imeli kar tri kralje
cvička z Malkovca. Menda je to edina vinska gorica
v Sloveniji s tremi kronanimi glavami skupaj. Letošnji
aktualni kralj cvička je Matjaž Golob. Z nami pa sta
bila tudi Marjan Pirc, kralj cvička leta 2006, in Andrej
Tratar, kralj cvička 2009. Kralji so z nami podelili svoje
dolgoletno znanje in izkušnje, ki jih imajo z obdelavo
vinograda in pripravo odlične vinske kapljice, za kar
so prejeli že številna priznanja in naslove. Vsi na
prireditvi smo imeli čast to odlično vino tudi pokušati.

Turistična zveza občine Sevnica
Annemarie Culetto, predsednica

Zadnjo septembrsko nedeljo se v Šentjanžu že
tradicionalno veliko dogaja. Tudi letos je turistično
društvo ob spremljavi krasnega sončnega vremena
popestrilo trenutno mrtvilo, ki ga že zadnje leto in pol
kroji virus. Na trgu je potekala Šentjanška tržnica, ki je
obiskovalcem svoja vrata odprla že enajstič zapored.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

V Turističnem društvu Tržišče smo že osmo leto
zapored pripravili sklop prireditev Jesen na vasi. V
petek, 8. oktobra, smo se zbrali v Kulturni dvorani
Tržišče in si ogledali razstavo čudovitih fotografij iz
naše krajevne skupnosti skozi oči domačih ljubiteljev
fotografije. Večer so s svojim nastopom popestrili
učenci 1. razreda OŠ Tržišče. Prireditev je povezovala
Milena Knez, predsednica TD Tržišče. Sledila je
razglasitev treh najboljših fotografij, ocenil pa jih je
profesionalni fotograf Mitja Bostner, ki naše ljubitelje
fotografije s svojimi nasveti in izkušnjami spremlja
že vrsto let. Nagrade za svoje izvirne fotografije so
prejeli Jure Tratar, Marjan Papež in kot najboljši
Stane Markovič. Unikatne fotografije pa je Nevenka
Flajs izbrala in pripravila za koledar TD Tržišče za leto
Petra Majcen 2022, za kar se ji najlepše zahvaljujemo. Iskrena hvala
vsem avtorjem fotografij, ki so sodelovali v natečaju.

Prisrčno vabljeni.

Šentjanška tržnica in
odprtje razstave ArtEko
tudi letos

skrb zaradi opuščanja in krčenja malih vinogradov
in vlila upanje, da bo tudi politika našla posluh za
ta del kmetijstva, ki je pomemben za ohranjanje
krajine. Matjaž Pavlin pa je vinogradnike z Malkovca
pozval, naj svoje zidanice ponudijo tudi gostom v
turistične namene, kar bi jim omogočilo dodaten
zaslužek in večjo prepoznavnost kraja tudi širše. Za
odličen kulturni program in razvedrilo so poskrbele
Mlade žurerke, mažoretna skupina Osnovne šole
Tržišče, harmonikarja Žan in Valentin Knez ter Pevski
zbor Društva vinogradnikov Malkovec. Prireditev je
povezovala predsednica TD Tržišče Milena Knez. Po
končani prireditvi smo poskrbeli še za pogostitev
obiskovalcev in gostov. Iskrena hvala članicam Aktiva
kmečkih žena Tržišče, ki vedno priskočijo na pomoč
pri pripravi dobrot. Najlepše se zahvaljujemo tudi
članom Vinogradniškega društva Malkovec, ki so
pomagali pri izvedbi dogodka, predvsem pa Matjažu
in Alenki Golob, ki sta nas gostila v svoji zidanici.
Se kmalu spet vidimo na Martinovem pohodu 13.
novembra.

Trije kralji cvička z Malkovca in podžupan občine Sevnica
(foto: Stane Markovič)

Na Malkovcu pa smo gostili še dva posebna gosta.
Aleksandro Pivec, bivšo ministrico za kmetijstvo
in predsednico stranke Naša dežela, ter Matjaža
Pavlina, predstavnika Konzorcija Turizem v zidanicah.
Aleksandra Pivec izhaja iz vinogradniške družine, zato
sta ji trta in delo v vinogradu zelo domača. Izrazila je

Razstava v kulturni dvorani v Tržišču (foto: Jure Tratar)

Že zdaj pa vabljeni vsi ljubitelji fotografije, da beležite
utrinke v našem kraju in sodelujete v naslednjem
fotografskem natečaju. Janja Seničar Tratar, TD
Tržišče
Janja Seničar Tratar

Ob svetovnem
dnevu turizma
še eno zeleno okno

Turizem
Svetovni dan turizma smo v Sevnici zaznamovali
s sprehodom po Jurkovi učni poti na Lisci. Zbrane
sta po obronkih Lisce popeljala Dušan Klenovšek
in dr. Peter Skoberne. Ob prepletu misli, povezanih
z geslom letošnjega svetovnega dneva turizma
Turizem za vključujočo rast se je pot zaključila na
vrhu tega posavskega bisera, kjer je v sodelovanju
Turistične zveze občine Sevnica, KŠTM Sevnica in
Občine Sevnica bilo odprto še eno zeleno okno.

Martinov vikend v Posavju
Posavski vinarji pripravljajo nekaj novega,
posebnega. Na Martinov vikend od petka, 5., do
nedelje, 7. novembra, bodo prvič množično odprli
vrata svojih kleti in na pokušino ponudili najboljša
vina, poskrbljeno pa bo tudi za lokalno kulinariko.
Ljubitelje vina bodo sprejeli vsak dan v eni od
posavskih občin – v petek v Sevnici, v soboto v
Krškem in v nedeljo v Brežicah, v času, zapisanem
na letaku. Do njih se boste lahko pripeljali z avtom,
kolesom, prišli peš ali uporabili brezplačni vinobus.
Ta se bo na eno uro vračal na vsako lokacijo, zato se
lahko priključite kjerkoli in kadarkoli.

Namig za premik
Pot cerkva: od sv. Martina
do sv. Martina v Posavju
Marsikomu je že žal za poletjem ter dolgimi in vročimi
dnevi. Vendar ima tudi jesen svoj čar. Jesenski dnevi,
še topli in prijetni, polni plodov in barv, tako vabljivo
kličejo, da jih izkoristimo za sprehode, med katerimi
lahko opazujemo prizore čudovite narave, ki se
neprestano spreminja.
Začetek novembra zaznamuje tudi god sv. Martina,
ki je povezan z ljudskim praznikom, imenovanim
martinovanje, in ima dva pomena: po kmetijskem
koledarju zaznamuje konec dela na polju, po
časovnem koledarju pa naravni začetek zimskega
časa. Čeprav sv. Martin nima posebne povezave z
gojenjem trte, se mu po izročilu vendarle pripisuje
pomembna vloga pri širjenju vinogradništva. Od tod
tudi povezovanje praznika tega svetnika z zorenjem
mladega vina: svet' Martin iz mošta dela vin'.

Sledil je slavnostni podpis kodeksa vodnikov, ki so ga s
pesmijo pospremile Vilinke. Druženje se je zaključilo z
Jurkovim pražencem in domačim zeliščnim čajem, ki
je lepo zaokrožil vse pristno, domače in gostoljubno,
kar ima ponuditi turizem v občini Sevnica, v Posavju
in Sloveniji.
Vir: Turistična zveza občine Sevnica in KŠTM Sevnica

Drugo ocenjevanje
rokodelskih izdelkov
in živilskih pridelkov za
certifikat
Sevnica Premium
V četrtek, 14. oktobra, je v preddverju trškega dvorca
potekalo drugo ocenjevanje rokodelskih izdelkov in
izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja ter
pridelkov in živilskih izdelkov za pridobitev pravice
do uporabe certifikata Sevnica Premium. Štiričlanska
strokovna komisija v sestavi dr. Janez Bogataj, Franci

Na Martinovem vikendu v Posavju bodo v petek v
Sevnici med 14. in 20. uro sodelovali Vino Kozinc,
Domaine Slapšak, Vinarstvo Huba Martinčič in
KŠTM Sevnica. Brezplačni vinobus bo pot začel pri
Doživljaju, Glavni trg 19, v stari Sevnici in med vinarji
krožno vozil vse do 20. ure. Po koncu obiskov pri
vinarjih predlagamo, da si organizirate prevoz na
Studenec, kjer bo pod ogrevanim šotorom nastopili
Fehtarji z bendom in skupina Vzrock.
Naj se praznovanje največjega vinogradniškega
praznika letos začne v Posavju.
Vir: KŠTM Sevnica

Predstavitev turistične
ponudbe Sevnice v
središču Zagreba
V organizaciji portala Relaxino je sredi oktobra v
središču Zagreba, v hotelu Dubrovnik, potekala
predstavitev turistične ponudbe Slovenije hrvaškim
novinarjem in turističnim agentom. Poleg Slovenske
turistične organizacije, številnih hotelirjev in
preostalih turističnih deležnikov smo se predstavili
tudi predstavniki turizma iz Posavja – KŠTM Sevnica,
KTRC Radeče in Klet Krško.

Jezeršek, dr. Jana Vilman in Tanja Lešnik Štuhec je
ocenila 12 rokodelskih izdelkov in 51 pridelkov in
živilskih izdelkov. O oceni komisije so bili ponudniki
obveščeni po elektronski pošti. Predstavniki lastnika
kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium, ki je
Občina Sevnica, in skrbnika, to je KŠTM Sevnica, bodo
certifikate podelili predvidoma decembra letos.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

www.visit-sevnica.com

Vse to v želji, da bi ponovno postali prepoznan in
priljubljen trg za sosede, ki so naše kraje pred več
desetletji že uvrščali najvišje na lestvici priljubljenosti
počitniških destinacij.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Sv. Martin, Lampreče (foto: Jože Hvala)

V Posavju imamo več cerkva sv. Martina: podružnična
cerkev v Lamprečah pri Sevnici, župnijska cerkev v
Sromljah in podružnična cerkev v Velikem Kamnu.
Vse tri cerkve so vključene v produkt novi turistični
športno-rekreacijski produkt Posavja, ki je nov in
je nastal v projektu RIDE & BIKE 2. Pot združuje tri
krožne tematske poti, ki kot triperesna deteljica
izhajajo od cerkve sv. Štefana v Vranju nad Sevnico.
Od tam namreč vodijo tri netrasirane poti (poti
na terenu ne bodo označene, označene bodo vse
znamenitosti na poteh in ob njih): Pot svetega
Lovrenca (severozahodna, modra pot), Pot svete
Marije (jugovzhodna, rumena pot), Pot svetega Vida
(severovzhodna, zelena pot) in Pot svetega Mihaela
(južna, vijoličasta pot). Poti skupaj obiščejo 100
cerkva in 25 gradov, gradičev, podeželskih dvorcev,
kapel in gorskih vrhov na območju med rekami
Savinjo na severozahodu, Savo na zahodu in jugu,
Sotlo na vzhodu in jugovzhodu ter približno črto
Rimske Toplice–Kalobje–Podčetrtek na severu in
severovzhodu.
Cilj je, da pohodnik,
popotnik, kolesar
ali popotnik z
avtom ali kakorkoli
drugače
obišče
vse znamenitosti
(cerkve)
na
posamezni poti
ter tako pridobi
en kamenček v
mozaiku. Skupaj
lahko pridobi tri
kamenčke,
ko
opravi vse obiske
točk vseh treh
poti. Takrat prejme
Sv. Martin, Sromlje (foto: Jože Hvala)
posebno plaketo z
dodatnim darilom. Motivacija je, da ljudje obiščejo
cerkve in preostale spomenike naše kulturne in
naravne dediščine ter se s tem bogastvom naše
pokrajine tudi bolje spoznajo in jih doživijo.
Vir: bikeridewalk.si
Povzela: Urška Colner, KŠTM Sevnica
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Odprtje likovne razstave
XXI. mednarodnega
sevniškega likovnega
shoda Grad 2021
Vljudno vabljeni v četrtek, 18. novembra, ob 18.
uri na odprtje likovne razstave XXI. mednarodnega
sevniškega likovnega shoda Grad 2021 v Mosconovo
galerijo na sevniški grad. Ogledali si boste lahko
likovna dela ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev iz
Slovenije, Avstrije in Italije. Vzporedno bo v Stari
galeriji odprtje samostojne likovne razstave lanske
prvakinje shoda Judite Rajnar Prosen iz Šentvida pri
Stični, v oknu Radogost pa mlade prvakinje shoda
Nine Gole iz Krmelja.

Razstava Art Kum
na gradu Sevnica

Čar lesa
na sevniškem gradu

Društvo za umetnost Kum je 1. oktobra na gradu
Sevnica odprlo likovno razstavo del, nastalih na Ex
tempore Art Kum, ki se vsako leto odvije na Kumu.
Letos je bilo posvečeno pokojnemu zasavskemu
slikarju Janezu Knezu, pobudniku Ex tempora Art
Kum. Društvo zadnja leta uspešno vodi Zoran Cvar
iz Loke pri Zidanem Mostu. Razstavo je odprl Aleš
Gulič, odprtje pa je pospremila Ženska vokalna
skupina Iris iz Izlak, ki jo vodi Blaž Rojko. Spregovorila
je tudi direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.

Zgornji prostori Lutrovske kleti pod sevniškim
gradom, prenovljeni s sredstvi Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, v teh jesenskih dneh gostijo
razstavo Čar lesa. Promocijska razstava promovira
rabo lesa in lesenih izdelkov domačih ter lokalnih
proizvajalcev, s ciljem ozaveščanja o vseh prednostih
lesa.
Razstavo ob podpori Direktorata za lesarstvo na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
javne agencije SPIRIT organizirajo Društvo za zaščito
lesa Slovenije, Biotehniška fakulteta – Oddelek za
lesarstvo, Svet za les, Zavod za gozdove Slovenije.
Razstava potuje po različnih krajih Slovenije, v Sevnici
pa jo je z veseljem in spoštovanjem sprejela občina
ob logistični izvedbi KŠTM Sevnica, k sodelovanju je
pristopila tudi Srednja šola Sevnica.

Ženska vokalna skupina Iris iz Izlak

Razstavljali so Sona Nobis in Gudrun Kargliz iz
Avstrije ter Danilo Divanovic iz Norveške. Preostale
udeleženke in udeleženci iz Slovenije pa so bili:
Bogdan Barovič, Jože Potokar Cvrčo, Janez Mišo
Knez, Miha Knez, Milan Razboršek, Vida Praznik,
Jure Crnkovič, Severina Trošt Šprogar, Stanka Bantan,
Zoran Poznič, Vukašin Šobot, Tina Konec, Maja
Pogačnik, Erna Ferjančič, Ana Kovač, Eva Forstnerič,
Robert Hiršl, Lojze Adamlje, Romeo Štrakl, Barbara
Borlovan ter ustvarjalci iz sevniške občine Nina Gole,
Bojan Dremelj in Nevenka Flajs.
Vir: Društvo za umetnost Kum

Razstavo bo s kulturnim programom obogatila
etnogodalna skupina EvAr gang iz Zasavja.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Risali smo
z Nikom Anikisom
Na začetku oktobra je v prostorih gradu potekala
risarska delavnica z Nikom Anikisom. Učenci so risali
moško figuro (Arturja) in po številnih risarskih izzivih
navdušili s svojimi mojstrovinami.

Druga
samostojna razstava
Nine Gole
V krmeljski galeriji je bila na začetku oktobra odprta
likovna razstava mlade ustvarjalke Nine Gole iz
Križišča pri Krmelju. Nina je sicer že razstavljala na
gradu Sevnica v oknu Radogost kot mlada prvakinja
dogodka Grad shod 2019, njeno prvo samostojno

Večina se je tovrstne delavnice udeležila prvič in bila
res navdušena nad končnim rezultatom. Naslednja
delavnica z Nikom Anikisom bo potekala od 26. do
28. novembra 2021. Prijave na info@anikis.com.
Nina Gole

razstavo pa smo si lahko ogledali v prvi polovici leta v
Galeriji Ana v Sevnici.
Na razstavi, ki jo je pospremila recitacijska skupina
Žarek Društva Svoboda Krmelj, je Nina kratko
predstavila svoja likovna dela na platnu in risbe ter se
zahvalila svoji družini za podporo in Društvu Svoboda
Krmelj za povabilo.
Vir: Društvo Svoboda Krmelj
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Ogled razstave je bil pripravljen ob svetovnem dnevu
hoje, 15. oktobra, ki ga je KŠTM Sevnica izbral tudi
za dan tematske poti Gozd je kultura v okolici gradu
Sevnica. Dogodek je z nastopom prijetno in slikovito
popestrila skupina Društvo Sevniški graščaki.

Vir: KŠTM Sevnica

www.kstm.si/grad-sevnica

Uradno odprtje razstave pa je 19. oktobra nadgradila
strokovna razprava na temo preskrbe lesne industrije
s hlodovino. Pred začetkom okrogle mize je goste v
razstavnem prostoru vrhnjega dela Lutrovske kleti
pozdravil župan Srečko Ocvirk. Organizatorjem se je
zahvalil za postavitev razstave, ki je svoje mesto več
kot upravičeno našla tudi v Sevnici. Mesto in občina
imata na zemljevidu slovenske lesnopredelovalne
industrije velik strateški pomen v dolgem
zgodovinskem obdobju. Izpostavil je velik pomen
gozda in lesa kot naravnega vira ter strateški pomen
gozdarstva in lesarstva, ki nudita zelena delovna
mesta in omogočata trajnostni razvoj.
V dvorani Alberta Felicijana je bila za tem na vrsti
razprava z naslovom Oskrba lesne industrije s
hlodovino. Sodelujoči gostje, med njimi direktor
podjetja Slovenski državni gozdovi mag. Robert
Tomazin, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije
mag. Janez Logar, generalni direktor Direktorata
za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo Danilo Anton Ranc, dr. Milan Šernek z
Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakulteta, Tomaž
Remic iz Sektorja za gozdarstvo na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Igor Milavec
iz Združenja lesne in pohištvene industrije
Gospodarske zbornice Slovenije in Alojz Tuhtar kot
predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
so razpravljali predvsem o prizadevanju za krepitev

boljše izkoriščenosti domačega lesa in ozaveščanje
o številnih prednostih te surovine na najrazličnejših
področjih.

KŠTM SEVNICA
KATALOG POSLOVNIH
POSLOVNIH DARIL
DARIL2020
2021
PONUDBA
KŠTM SEVNICA

Kultura

KATALOG POSLOVNIH
POSLOVNIH DARIL
DARIL2020
2021
PONUDBA

Ogled razstave Čar lesa je mogoč v odpiralnem času
gradu Sevnica, in sicer še do 2. novembra 2021. Za
ogled se zglasite pri vodnici v sprejemni pisarni na
gradu. Vstop je prost.
Vir: Občina Sevnica

Dober tek
iz Sevnice
Ohranjanje kulturne dediščine je izjemna
odgovornost vsake generacije, njeno ohranjanje pa
pomeni ohranjanje naših vrednot in zgodovine na
temeljih, ki smo jih skupaj s predniki dolgo gradili.

Vsako leto Zavod za varstvo kulturne dediščine v
sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna
kulturne dediščine razpiše osrednjo temo, ki poveže
različne akterje, letos je bila to hrana.
Poslanstvo Knjižnice Sevnica in JSKD, Območne
izpostave Sevnica, je med drugim tudi hranjanje
kulturne dediščine. Zato smo se odločili sodelovati
ter v sklopu predpisane teme zbrati recepte naših
babic in tako zapisati in okušati bogato dediščino
naših prednikov.

Povezali smo se z desetimi aktivi kmečkih žena (iz
Blance, Brega, Boštanja, Budne vasi, Loke, Sevnice,
Studenca, Šmarčne, Tržišča in Zabukovja), ki delujejo
v sklopu Društva kmetic Sevnica. Članice vseh aktivov
so se z veseljem odzvale našemu povabilu in nam
poslale recepte, ki so značilni za njihov kraj.
Z zapisom želimo tako ohraniti izvirne recepte
naših babic in tako pripomoči v bogato zakladnico
slovenske kulturne dediščine.
Izbrani recepti so objavljeni na razglednicah, mi pa
si želimo, da se tudi vi preizkusite v kuhanju in peki
slastnih dobrot iz preteklosti ter da bi izbrane jedi
zadišale tudi v vaši kuhinji.
Pa dober tek.
V imenu Knjižnice Sevnica, Anita Šiško
in Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Spoštovani,
V turistični agenciji Doživljaj vam ponujamo
zanimive vodene oglede
in doživetja za skupine/ kolektive.
Spoštovani,
V turistični agenciji Doživljaj vam ponujamo
Med drugim:
zanimive vodene oglede in doživetja za skupine/ kolektive.
Ogled gradu Sevnica in Lutrovske kleti,
grajska
pojedina,
Med drugim:
sprehod
pogradu
energijski
potiinpoLutrovske
grajskemkleti,
pobočju,
Ogled
Sevnica
voden ogled po
tematski
poti Gozd je kultura,
grajska
pojedina,
večerni
obisk
pri grofici poti
Mathilde
na gradu
Sevnica,
sprehod
po energijski
po grajskem
pobočju,
vodenje
po
Medeni
turi,
voden ogled po tematski poti Gozd je kultura,
degustacije
v grajski
vinoteki
ali pri
vinarjih,
večerni obisk
pri grofici
Mathilde
nalokalnih
gradu Sevnica,
ogled polnilnice
penin
in degustacija,
vodenje po
Medeni
turi,
ogled manjše
proizvodnje
piva
degustacija,
degustacije
v grajski
vinoteki ali
priinlokalnih
vinarjih,
martinovanja
s
krstom
mošta
v
kleti,
ogled polnilnice penin in degustacija,
kulinarični
lokalni
krožniki pri
ponudnikih
hrane,
ogled manjše
proizvodnje
piva
in degustacija,
team buildingi
za podjetja
martinovanja
s krstom
mošta v…kleti,
kulinarični lokalni krožniki pri ponudnikih hrane,
Več o ponudbi: www.visit-sevnica.com/si/kam-ta-mesec.html
team buildingi za podjetja …
Storitve je mogoče koristiti tudi s turističnimi boni.
Več o ponudbi: www.visit-sevnica.com/si/kam-ta-mesec.html
Vabljeni, da se prepričate o kvalitetni, zanimivi in okusni ponudbi.
Storitve je mogoče koristiti tudi s turističnimi boni.
Doživljaj, turistična agencija Posavje, dozivljaj@kstm.si,
Vabljeni, da se prepričate o kvalitetni, zanimivi in okusni ponudbi.
07 81 65 462, 051 680 287
Glavni
trg 19, 829o
Sevnica
Doživljaj, turistična
agencija
Posavje,
dozivljaj@kstm.si,
07 81 65 462, 051 680 287
Glavni trg 19, 829o Sevnica
Naročila večjih količin daril vsaj 5 dni pred prevzemom.
Naročila večjih količin daril vsaj 5 dni pred prevzemom.
Info in naročila:
KŠTM
Sevnica
Info
in naročila:
Alenka Kozorog
KŠTM
07 81Sevnica
61 072
Alenka
Kozorog
051 680 288
07 81 61 072
alenka.kozorog@kstm.si
051 680 288
“Minister za zdravjealenka.kozorog@kstm.si
opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“
“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“
november 2021
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Koledar prireditev
Datum in ura
petek, 15. 10.,
ob 8.00 - 2. 11.
sobota, 30. 10.,
ob 7.30
sobota, 30. 10.,
ob 17.00
torek, 2. 11.,
ob 8. 00 - 30. 11.
torek, 2. 11.,
ob 9. 00
torek, 2. 11.,
ob 8. 00 - 30. 11.
torek, 2. 11.,
ob 16.00
torek, 2. 11.,
ob 17.00
torek, 2. 11.,
ob 18.00
sreda, 3. 11.,
ob 8.00
sreda, 3. 11.,
ob 16.00
četrtek, 4. 11.,
ob 16.00
četrtek, 4. 11.,
ob 17.00
petek, 5. 11.,
ob 8.00
petek, 5. 11.,
ob 14.00
petek, 5. 11.,
ob 16.00
sobota, 6. 11.,
ob 8.00
sobota, 6. 11.,
ob 8.00
sobota, 6. 11.,
ob 18.00
nedelja, 7. 11.,
ob 17.00
ponedeljek, 8. 11.,
ob 15.00
ponedeljek, 8. 11.,
ob 15:20
torek, 9. 11.,
ob 15:20
torek, 9. 11.,
ob 16.00
torek, 9. 11.,
ob 17.00
torek, 9. 11.
ob 18.00
sreda, 10. 11.,
ob 8.00
sreda, 10. 11.,
ob 16.00
četrtek, 11. 11.,
ob 16.00
četrtek, 11. 11.,
ob 19.00
petek, 12. 11.,
ob 8.00
petek, 12. 11.,
ob 16.00
sobota, 13. 11.,
ob 7.00
sobota, 13. 11.,
ob 8.00
sobota, 13. 11.,
ob 10.00
sobota, 13. 11.,
ob 18.00
ponedeljek, 15. 11.,
ob 15. 00
ponedeljek, 15. 11.,
ob 15.00
torek, 16. 11.,
ob 16.00
torek, 16. 11.,
ob 17.00
torek, 16. 11.,
ob 18.00
sreda, 17. 11.,
ob 8.00
sreda, 17. 11.,
ob 16.00
sreda, 17. 11.,
ob 19.00
četrtek, 18. 11.,
ob 16.00
četrtek, 18. 11.,
ob 17.00

12

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Čar lesa v Sloveniji

Lutrovska klet

KŠTM Sevnica

Pohod po poteh Milana Majcna

izhodišče pri spomeniku
Milanu Majcnu - Šentjanž

Turistično društvo Šentjanž, 041 392 567

Grajske bučke

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Razstava s panoja Fotografska razstava ljubiteljskega fotografa Jožeta Hvale
Pohod po sevniški planinski poti Lojzeta Motoreta
Od Planine pri Sevnici do Lisce
Razstava s poličke Likovna razstava članov KUD Budna vas, sekcija Art Lipa

Preddverje pisarne JSKD
in ZKD Sevnica
izhodišče avtobusna postaja
Sevnica
Preddverje pisarne JSKD
in ZKD Sevnica

JSKD, OI Sevnica in ZKD Sevnica

Družabni torek: družabne in socialne igre

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi - začetna skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi - nadaljevalna skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka Tržnica v Sevnici

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Zabavna sreda

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Četrtkova ustvarjalnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Akademija prostovoljskega dela

MC Sevnica

KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

Kmečka Tržnica v Sevnici

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Martinov vikend v Posavju - začnite ga v Doživljaju, od 14. do 20. ure, z
modro frankinjo iz grajskega vinograda in dobrotami ovčarske kmetije.

Po občini

KŠTM Sevnica

Filmski petek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici

parkirišče pri HTC

KŠTM Sevnica

Kmečka Tržnica v Sevnici

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinska gledališko/musical skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Slikarska razstava – Nik Anikis z učenci

Grad Sevnica

info@anikis.com

Tekmovalni ponedeljek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Predavalnica ZD Sevnica
Predavalnica ZD Sevnica

PD Lisca Sevnica, 041 481 697, pdlisca@siol.net
JSKD, OI Sevnica in ZKD Sevnica

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

Družabni torek: družabne in socialne igre

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi - začetna skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi - nadaljevalna skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka Tržnica v Sevnici

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Zabavna sreda

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Četrtkova ustvarjalnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ne, hvala! Predavanje o odvisnosti za mlade

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

Kmečka Tržnica v Sevnici

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Filmski petek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Od zore do mraka

izhodišče Glavni trg Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica,
info: kdsevnica@gmail.com, 040 805 655

Kmečka Tržnica v Sevnici

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Martinov pohod od pletenke velikanke do malkovških goric

Tržišče

TD TRŽIŠČE

Mladinska gledališko/musical skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica Rdečega križa

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

Tekmovalni ponedeljek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Družabni torek: družabne in socialne igre

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi - začetna skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi - nadaljevalna skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka Tržnica v Sevnici

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Zabavna sreda

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kako z ob študijskimi dejavnostmi do karierne priložnosti?

Spletni dogodek

KŠTM Sevnica

Četrtkova ustvarjalnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Akademija prostovoljskega dela

MC Sevnica

KŠTM Sevnica DI Zaupanje
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

četrtek, 18. 11.,
ob 18.00
petek, 19. 11.,
ob 8.00
petek, 19. 11.,
ob 16. 00
sobota, 20. 11.,
ob 8.00
sobota, 20. 11.,
ob 18.00
nedelja, 21. 11.,
ob 10.00
ponedeljek, 22. 11.,
ob 15.00
torek, 23. 11.,
ob 16.00
torek, 23. 11.,
ob 17.00
torek, 23. 11.,
ob 18.00
sreda, 24. 11.,
ob 8.00
sreda, 24. 11.
ob 16.00
četrtek, 25. 11.,
ob 16.00
četrtek, 25. 11.,
ob 18.00
petek, 26. 11.,
ob 8.00 - 28. 11.
petek, 26. 11.,
ob 8.00
petek, 26. 11.,
ob 16.00
sobota, 27. 11.,
ob 8.00
sobota, 27. 11.,
ob 18.00
nedelja, 28. 11.,
ob 14.00
ponedeljek, 29. 11.,
ob 15.00
torek, 30. 11.,
ob 16.00
torek, 30. 11.,
ob 17.00
torek, 30. 11.,
ob 18.00
torek, 30. 11.,
ob 19.00
sreda, 1. 12.,
ob 8.00
petek, 3. 12.,
ob 8.00
sobota, 4. 12.
ob 8.00

XXI. mednarodni sevniški likovni shod Grad 2021 - odprtje razstave

Grad Sevnica

JSKD, OI Sevnica in ZKD Sevnica

razpored obiskov

Kmečka Tržnica v Sevnici

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinska gledališko/musical skupina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

30. karate fest

Športni Dom Sevnica

Klub borilnih veščin Sevnica

Filmski petek
Kmečka Tržnica v Sevnici

NOVEMBER 2021

Vabimo vas, da obiščete bibliobusMC Posavske
potujočeKŠTM Sevnica
Sevnica
knjižnice,
drugega
Sevnica knjižničnegaKŠTM Sevnica
Družabni torek: družabne in socialne
igre kjer najdete obilico knjig inMC
gradiva, ki si ga lahko izposodite za mesec
dni, z možnostjoKŠTM Sevnica
MC Sevnica
Tai chi - začetna skupina
podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom
MC Sevnica
Tai chi - nadaljevalna skupina
KŠTM Sevnica
Posavske potujoče knjižnice. Članstvo je brezplačno.
Kmečka Tržnica Sevnica
Kmečka Tržnica v Sevnici
KŠTM Sevnica
Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po
MC Sevnica
Zabavna sreda
KŠTM Sevnica
objavljenem razporedu.
Tekmovalni ponedeljek

Četrtkova ustvarjalnica

KŠTM Sevnica

MC Sevnica

DAN

POSTAJALIŠČE

MC Sevnica

Slikarska delavnica z Nikom Anikisom

Grad Sevnica

Kmečka Tržnica v Sevnici

4.

ŠMARČNA
LOG

Kmečka Tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Feelozofija

Filmski petek

ČETRTEK

ČAS

KŠTM Sevnica

12.50−13.20 NIK ANIKIS
13.35−14.00

Kmečka Tržnica v Sevnici

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO)
11.15−11.35 KŠTM Sevnica
Kmečka Tržnica Sevnica

Mladinska gledališko/musical skupina

TRŽIŠČE

5.

12.00−13.00 KŠTM Sevnica

MC Sevnica

Začetek Vencembra in otvoritev razstave adventnih vencev

Loka pri Zidanem Mostu

Tekmovalni ponedeljek

MC Sevnica

PETEK

Družabni torek: družabne in socialne igre

KRMELJ
ŠENTJANŽ

Tai chi - začetna skupina

BOŠTANJ

Tai chi - nadaljevalna skupina

BLANCA

Vsak dar ima svoj čar: Kultura obdarovanja na Slovenskem

STUDENEC (POŠ)

Kmečka Tržnica v Sevnici
Kmečka Tržnica v Sevnici
Kmečka Tržnica v Sevnici

11.
ČETRTEK

SEVNIŠKA
SALAMA

17.

BO KRALJEVALA TUDI V LJUBLJANI.

Društvo salamarjev Sevnica v letošnjem letu praznuje častitljivi 60. jubilej.

Ob tej izjemni priložnosti bomo v sklopu festivala Ljubljanska vinskaSREDA
pot
in v okviru Finala slovenskih salamijad, ob spremstvu naših izjemnih
domačih ponudnikov in dolgoletnih mednarodnih prijateljev,
sloves Sevniške salame ponesli v prestolnico Slovenije.

Kdaj? 13. novembra 2021

IMPOLJCA (DUO)
BOŠTANJ (OŠ)

13.10−13.40 TD Loka pri Zidanem Mostu
KŠTM Sevnica
razpored
obiskov
15.30−16.00

MC Sevnica

NOVEMBER 2021
16.20−16.50
KŠTM Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

MC Sevnica

obiščete
Spletni dogodekVabimo vas, da
KŠTM
Sevnica bibliobus Posavske potujoče
knjižnice, kjer najdete obilico knjig in drugega knjižničnega
gradiva, ki si gaKŠTM
lahkoSevnica
izposodite za mesec dni, z možnostjo
Kmečka Tržnica Sevnica
podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom
Kmečka Tržnica Sevnica
KŠTM Sevnica
Posavske potujoče
knjižnice. Članstvo je brezplačno.
Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po
Kmečka Tržnica Sevnica
KŠTM Sevnica
objavljenem razporedu.

8.10−9.10

9.20−10.00

10.20−11.20

RAZBOR

DAN
POSTA JALIŠČE
12.30−13.00

ČAS

LOKA (TRUBARJEV DOM)

4. LOG
13.45−14.30
ČETRTEK

12.50−13.20

ZABUKOVJE

11.45−12.15 IMPOLJCA (DUO - BREZOVO)

11.15−11.35

TRNOVEC

12.30−12.50
5. KRMELJ

13.10−13.40

ŠMARČNA

13.35−14.00

TRŽIŠČE

ŠENTJANŽ

LONČARJEV DOL
KRMELJ
(OŠ - NOVA
ŠOLA)
razpored
obiskov

8.25−9.10
ČETRTEK

12.00−13.00
14.25−14.55

PETEK
13.05-13.25
BOŠTANJ

NOVEMBER
2021
11.
NOVEMBER
KRMELJ
(OŠ - STARA 2021
ŠOLA) 9.15−9.55

18.

KŠTM Sevnica

14.25−14.55

TRŽIŠČE (OŠ)
7.45−8.15
razpored
obiskov

Kje? Pod sevniškim šotorom
na Pogačarjevem trgu v Ljubljani

02 LOGOTIP • BARVNA, NEGATIVN

15.30−16.00

BLANCA

16.20−16.50

STUDENEC (POŠ)

8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO)

9.20−10.00

BOŠTANJ (OŠ)

10.20−11.20

RAZBOR

12.30−13.00

da obiščete bibliobus Posavske potujoče
Vabimo vas,Vabimo
da vas,
obiščete
bibliobus
Posavske potujoče
knjižnice,
kjer najdete obilico
knjig in drugega knjižničnega
ŠENTJANŽ
(OŠ)
10.40−11.40LOKA (TRUBARJEV DOM) 13.45−14.30
ČETRTEK
ki si ga lahko
izposodite
za mesec
z možnostjo knjižničnega
knjižnice, kjergradiva,
najdete
obilico
knjig
indni,
drugega
ZABUKOVJE
11.45−12.15
02 LOGOTIP
• BARVNA, NEGATIVNA IN ČRNO-BELA RAZLIČICA
podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom
gradiva, ki si ga
lahko
izposodite za mesec dni,
z možnostjo
LUKOVEC
12.05−12.35
Posavske
potujoče knjižnice. Članstvo je brezplačno.
12.30−12.50
Napodaljšanja.
dogodek
02 LOGOTIP
• BARVNA, NEGATIVNA
Postajališča
obiskujemo
enkrat ali dvakrat
mesečno, po
Izposoja
gradiva
je namenjena
članomTRNOVEC
SREDA
se bomo zapeljali
objavljenem razporedu.
LONČARJEV
DOL
13.05-13.25
Posavske potujoče
brezplačno.
BLANCAknjižnice.
(OŠ) Članstvo je12.50−13.50
s Slovenskimi železnicami,
z novim vlakom Stadler!
DAN
POSTAJALIŠČE
ČAS
7.45−8.15
Postajališča
obiskujemo
enkrat
ali
dvakrat
mesečno,
poTRŽIŠČE (OŠ)
Varno, zanesljivo in udobno!
ŠMARČNA
12.50−13.20
KRMELJ (OŠ - NOVA ŠOLA)
8.25−9.10
objavljenem razporedu.
4.

17.

ČETRTEK

DAN
Vabimo, da spremljate
našo spletno stran
www.drustvo-salamarjev.si,
kjer bomo sproti podajali vse aktualne informacije.

4.

ČETRTEK

LOG

13.35−14.00

 040 765 004
18.
POSTA JALIŠČE
ČAS
TRŽIŠČE
12.00−13.00
ČETRTEK
 info@posavska-potujoca.si
ŠMARČNA
KRMELJ
13.10−13.4012.50−13.20
5. ŠENTJANŽ
www.posavska-potujoca.si
14.25−14.55
IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 11.15−11.35

PETEK
LOG

BOŠTANJ

13.35−14.00

15.30−16.00

BLANCA (DUO - BREZOVO)
16.20−16.5011.15−11.35
IMPOLJCA

5

KRMELJ (OŠ - STARA ŠOLA)

9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ)

10.40−11.40

LUKOVEC

12.05−12.35

BLANCA (OŠ)

12.50−13.50

november 2021
 040 765 004
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Mladina
Sestala se je
Komisija za mladino

Nova mladinska
gledališko-muzikalna
skupina

Glede na postavljene cilje in kazalnike v Strategiji za
mlade v Občini Sevnica 2019–2024 se je 7. oktobra
2021 sestala reorganizirana Komisija za mladino. Z velikim pričakovanjem so se oktobra začeli srečevati
Sestavljena je iz predstavnikov mladinskih organizacij, člani novonastale mladinske gledališko-muzikalne
skupine. Seveda, če je mladinska, potekajo vaje v
Občinske uprave Občine Sevnica in KŠTM Sevnica.
Mladinskem centru Sevnica, in sicer vsako soboto od
18.00 do 19.30.

Komisija za mladino je posvetovalno telo župana,
ki obravnava mladinska vprašanja, oblikuje skupna
stališča in podaja predloge ter pobude glede različnih
področij življenja mladih v občini. Na komisiji so bili
predstavljeni vsebina Strategije za mlade, že izvedene
dejavnosti v letu 2021 in projekti, ki še potekajo.
V sklopu dogovora za nadaljnje delo je bil
poudarek na spremembi obstoječega Pravilnika za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov
v Občini Sevnica. S tem namenom je bil podan
poziv mladim za podajanje konkretnih predlogov
za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za
mlade v občini Sevnica.
Razprava je potekala tudi o ukrepu Podelitve
priznanj oz. nagrad za posebne dosežke mladih, ki
pripomorejo k razvoju in prepoznavnosti lokalnega
okolja, krepitvi ukrepov za povečanje dostopnosti
stanovanj za mlade in povečanju števila nevladnih
organizacij, ki imajo pridobljeni status organizacije
v javnem interesu na področju mladine in trajnostni
rešitvi lokalne mobilnosti mladih.

Teden otroka v MC Sevnica
Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine
Slovenije že od leta 1954. Razigran uživaj dan je bila
osrednja tema letošnjega tedna otroka, ki se je začel
v ponedeljek, 4. oktobra. Kot protiutež posledicam
epidemije zaradi covida-19 želimo poudariti pomen
igrivosti, sproščenosti in druženja, zato smo se tokrat
posvetili igri in igranju. V tem tednu smo v MC Sevnica
igrali družabne igre, kot so naseljenci otoka Catan,
poker, bridge, besedne igre in »zimzeleni« namizni
tenis. V sredo smo si ogledali delovanje sevniškega
Radiokluba. S projekcijo in rekvizitom so nas navdušili
nad poklicem radioamater. Razkazali so nam tudi
svoje delovno okolje. Zanimivo je bilo poslušati, kaj
vse lahko ujamemo na frekvenci, poskusili smo tudi
navezati stik z bližnjimi oddajniki. V soboto je imela
vaje naša, na novo zasnovana gledališko-muzikalna
skupina.

Nadobudne mlade je pod strokovno vodstvo vzela
Sara Praznik, ki je letos zaključila dodiplomski študij
glasbenega gledališča v Veliki Britaniji.
Skupina se je odlično povezala in naučili so se že
osnov igranja. Snujejo tudi že načrte za prihodnost,
in sicer v obliki izvedbe gledališko-muzikalnega
nastopa.
Če se želiš priključiti tudi ti, je še vedno čas. Izpolni
obrazec, ki ga najdeš na spletni strani KŠTM Sevnica,
ali piši na evija.zavrl@kstm.si.
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Obisk Doma
upokojencev Sevnica na
mednarodni dan starejših

Ob letošnjem tednu otroka je poudarek na pomenu
iger, igranja in kakovostnega preživljanja prostega
časa, kar je ključno za uravnotežen otrokov razvoj.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Radioklub Sevnica
v Mladinskem centru

Prvi oktober je za mednarodni dan starejših razglasila
Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990.
Starostna meja, pri kateri naj bi se na splošno začela
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica starost, ni določena. V Sloveniji navadno označujemo
V mladinskem centru se je 6. oktobra predstavil
z besedo starejši osebe, stare 65 ali več let. V Sloveniji Radioklub Sevnica.
je delež starih 65 let ali več 21-odstoten.
Predsednik Tilen Cestnik in člani so mladim povedali
marsikaj zanimivega o delovanju kluba in seveda
vseh aparaturah, ki jih uporabljajo za komunikacijo.

Tedenske rekreacije

Da nam v mladinskem centru nikoli ni dolgčas,
spet dokazujejo tedenske rekreacije. Od 11. do 15.
oktobra smo vsak dan sprejeli en gibalni izziv.
Podali smo se z žogo na igrišče, se preizkusili v
balinanju skupaj z Balinarskim klubom Sevnica,
zaplesali v mladinskem centru in si okrepili mišice na
fitnesu na prostem. S tem pa smo zaznamovali tudi
svetovni dan hoje, 15. oktober.

Živimo v povprečju dve desetletji dlje, kot so živeli
naši dedje pred slabim stoletjem. Stari ljudje so
večinoma solidnega zdravja, sposobni in samostojni.
Kadar pa ni tako, je namestitev starostnika v dom za
starejše oblika obravnave v zavodu, ki nadomešča
ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine.
V domovih za starostnike prebiva 4,3 odstotka
prebivalcev Slovenije, starih 65 ali več let.
Eden izmed teh je tudi dom upokojencev v Sevnici,
ki mu je MC Sevnica ob mednarodnem dnevu
starostnikov skupaj s šolami v občini in nekaterimi
organizacijami predal paket risbic, lepih želja in
materiala za kakovostno preživljanje prostega časa.
Za lepše in srečnejše življenje mladih in starejših
ljudi je treba drug drugemu prisluhniti, se med seboj
Tudi naprej bo dogajanje aktivno in zabavno, saj povezovati in sprejemati drug drugega. Tako bodo
bodo ponedeljki v mladinskem centru v novembru lahko mladi zaradi nasvetov izkušenih starejših lažje
posvečeni tekmovanjem, torki bodo družabni, srede živeli svoje življenje. Starejši pa bodo imeli ob sebi
zabavne, četrtki ustvarjalni in petki filmski.
mlajšo razumevajočo osebo, ki jim bo v pomoč in
Pridi in se zabavaj z nami.
oporo.
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica
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Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Po predstavitvi so si skupaj ogledali tudi njihove
prostore nad mladinskim centrom.
Pravijo, da si želijo novih članov in vas z veseljem
pričakujejo, da jih obiščete ali kontaktirate.
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Pobude mladih so vredne toliko
kot izkušnje starih.
Neznan avtor

Mladina
OŠ Ane Gale na obisku
predsedniške palače
V preteklem šolskem letu nas je obiskal predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor. Kot častni pokrovitelj
se je udeležil kulturne prireditve s podelitvijo nagrad
literarno-likovnega natečaja Anica. Po prireditvi se
je z učenci ponosno sprehodil po Sevnici do naše
šole. Ob koncu druženja nas je povabil na ogled
predsedniške palače. Obljubo je držal, zato smo bili
septembra veseli uradnega povabila.

Učenke OŠ Sava Kladnika
Sevnica zlate
na državnem tekmovanju
za zlato kuhalnico

V petek, 8. oktobra, so imeli učenci 7.–9. razreda OŠ
Milana Majcna Šentjanž kulturni dan. Odpravili so se
v SLG Celje, v katerem so zanje pripravili uro gledališke
Učenke Pia Petan, Ajda Lednik in Lana Vurnek smo vzgoje. Spoznali so, koliko ljudi mora sodelovati pri
se 17. septembra udeležile regijskega tekmovanja izvedbi predstave, bili pa so presenečeni tudi nad
za zlato kuhalnico in si prikuhale zlato priznanje. Z raznovrstnostjo poklicev zaposlenih.
našo jedjo smo se uvrstile na državno tekmovanje, ki
je bilo v sredo, 13. oktobra. Tekmovanje je potekalo
v Postojni oziroma v Postojnskem dvorcu. Na
tekmovanju je sodelovalo 9 osnovnih šol. Razdelili
so nas v tri skupine. Vsaka je imela eno uro časa za
pripravo jedi. Po končanem kuhanju smo pojedli
svojo jed in dobili še kosilo.
Sledil je odmor za malico, za njim pa ogled predstave
Kozlovska sodba v Višnji Gori. Učenci so uživali ob
pogledu na dodelane in barvno pestre kostume, ob
poslušanju in gledanju plesno-glasbenih točk ter ob
posodobljeni zgodbi, ki kljub temu povzema bistvo
knjižne različice.

Učenci s Tanjo Pečar v predsednikovi pisarni

Odpeljali smo se v Ljubljano in se ponosno vzpeli po
mogočnih stopnicah predsedniške palače. V kristalni
dvorani nas je nagovorila Tanja Pečar in nam prenesla
predsednikove pozdrave. Sledila sta kratek kulturni
program in ogled te mogočne stavbe. Pokukali smo
tudi v pisarno predsednika Boruta Pahorja, v kateri
sprejema najpomembnejše odločitve. Ob odhodu iz
palače smo še pomahali v slovo predsedniški gardi in
se s prijetnimi vtisi odpeljali domov.
Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

Učenci OŠ Milana Majcna
Šentjanž v SLG Celje

Jasmina Vodenik

Obisk klovnese Zofi
Tekmovalke OŠ Sava Kladnika Sevnica

Medtem ko smo čakali, da druge skupine skuhajo
in na razglasitev, so nam v sklopu zlate kuhalnice
pripravili brezplačen ogled razstave metuljev sveta
in Proteusove jame Vivarij. Čas je bil za razglasitev.
Tekmovalo nas je 9 šol, od tega jih je 6 dobilo srebrno
priznanje, 3 pa zlato. Me smo osvojile zlato priznanje
V našem vrtcu se zavedamo pomembnosti oziroma 3. mesto in se domov odpravile z veliko
vključevanja kulturne dediščine v življenje otrok, kuhalnico.
pomena ljudskega izročila in njegovega ohranjanja,
zato bomo letos začeli krožek Kulturna dediščina.
Učenke kuharskega krožka OŠ Sava Kladnika Sevnica
Otroci bodo spoznavali slovenske otroške ljudske
igre, pesmi, pravljice, folklorne plese in oblikovali z
glino.

V sklopu tedna otroka je otroke prve triade in vrtca
obiskala klovnesa Zofi. Z njimi se je zabavala in izvajala
neumnosti. Za popestritev igre v dopoldanskem času
jim je naredila različne figure iz balonov. Otroci so bili
nad oblikovanimi baloni in klovneso Zofi navdušeni.

Vrtec Ciciban Sevnica
in kulturna dediščina

Teden otroka z ogledom
Dolinškovega kozolca
na Šmarčni

Prepričani smo, da bo klovnesa krmeljske učence in
otroke še kdaj obiskala.
Sonja Kugonič, dipl. vzgojiteljica

V sredo, 6. oktobra, smo se z učenci 1. triletja OŠ
Tržišče odpravili na Šmarčno in si tam ogledali
Dolinškov kozolec. Sprejel nas je Ciril Dolinšek, ki hrani
bogato zbirko starih predmetov. Učenci so se lahko V četrtek, 23. septembra, je potekal poseben športni
preizkusili v različnih igrah, ki so jih igrali naši predniki. dogodek, in sicer Množični tek otrok 2021 v sklopu
Dneva slovenskega športa. Sodelovali so otroci po
Za uvod v krožek smo se odzvali na povabilo Aktiva
celotni Sloveniji in tudi mi, otroci prve triade Osnovne
kmečkih žena Zabukovje na ogled Etnološke razstave
šole Krmelj ter vsi otroci Vrtca pri OŠ Krmelj. Vseh
stare kmečke opreme in orodja v Zabukovju. Prijazne
udeležencev je bilo 131.
gospe Albina, Jelka, Mira, Cvetka in Mojca so otrokom
med ogledom razstave pojasnile uporabo številnih
do zdaj neznanih predmetov. Vaščani Zabukovja so
jih poiskali na podstrešjih in v kleteh ter pripravili
odlično razstavo na podstrešju kulturnega doma.
Predmeti so kar vabili, da bi jih preizkusili, vendar
so pravila na obisku razstave jasna, zato so otroci
pozorno poslušali in opazovali, da so izvedeli, kaj
so petrolejka, brenta, kanglica, nečke, glinen lonec,
brane, plug, pinja in drugo.
Po ogledu nas je čakala okusna malica. Presenečenj
za otroke pa še ni bilo konec. Vsi otroci so lahko
Dolinškov kozolec – trganka, 3. razred OŠ Tržišče
poizkusili, kako je jezditi na konju, česar so bili zelo
veseli.
Sprehodili smo se do brvi čez Savo ter si ogledali Organiziran je bil tek na 100 ali 200 metrov (prilagojen
Veseli smo, da so na vaseh pripravljeni stopiti skupaj nabrežje in spoznali naravno ter kulturno dediščino starosti otrok), otroci pa so se ga z veseljem udeležili.
in pripraviti tako bogate etnološke zbirke, pri katerih v kraju. Darinka Avguštin nam je predstavila pomen Pri tem smo strokovni delavci upoštevali vsa navodila
starejši obujajo spomine, mlajši pa spoznavajo svojo pohodništva in delovanje Planinskega društva Lisca NIJZ in s tem zagotavljali varnost otrok in vseh
preteklost, ki jo lahko primerjajo s sedanjostjo, stari Sevnica. Želeli smo oditi še na Razbor, vendar nam je sodelujočih. Po teku so otroci dobili tudi posebno
predmeti pa dobijo nov pomen.
ponagajal dež. Preživeli smo čudovito dopoldne.
priznanje.

Množični tek otrok 2021

Bernarda in Katarina, vodji krožka

Mateja Repovž Lisec

Sonja Kugonič, dipl. vzgojiteljica in vodja dejavnosti
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Šport
Sevnica giba z lisičko

Planinski krožek
Vrtca Ciciban Sevnica

Cilj projekta je, da bi prebivalci občine Sevnica in širše
spoznali rekreativne točke v naši občini in se seznanili
z dogodki v organizaciji različnih inštitucij in društev
v njej. Seveda pa z gibanjem naredili tudi nekaj zase
in svoje zdravje. Oktobra je bilo napovedanih in
izvedenih kar nekaj dogodkov, občani pa so se lahko
udeležiti pohodov (doživetje v naravi, družinski,
meditativni …), turnega in cestnega kolesarjenja,
teka, gibanja in varne telovadbe za posamezne
starostne skupine.

V tem šolskem letu bo v vrtcu Ciciban Sevnica potekal
planinski krožek, ki je namenjen družinam z najmanj
enim vrtčevskim otrokom. Izleti bodo ob sobotah,
enkrat na mesec, od oktobra do maja. Z Anjo in
Teo bomo raziskovali predvsem posavsko-zasavsko
hribovje.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Exatlon Slovenija
Gregor Divjak je bil član modre ekipe Jadran v
športnem resničnostnem šovu Exatlon Slovenija.
Nasprotna ekipa rdečih se je imenovala Triglav.
Tekmovanje je potekalo na različnih poligonih,
Vabljeni, da sledite napovednikom dogodkov, kjer premagati pa je bilo treba najrazličnejše ovire.
giba lisička, zato bodite lisička tudi vi, če želite, da
boste vedno zdravi vsi.
Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Lisička giba tudi na kolesu
Zadnja septembrska nedelja je bila v znamenju
kolesarjenja. V sklopu projekta Sevnica giba z Lisičko,
ki ga sofinancira Fundacija za šport, je 26. septembra
potekal že tradicionalni KOLOfest.

Tudi letošnji je bil zasnovan kot kolesarski izlet po
občini Sevnica, na katerem so udeleženci, teh je
bilo nekoliko manj kot 40, spoznavali manj znane
kolesarke poti in turistično ponudbo ob njih. Pod
vodstvom članov Kolesarskega društva Sevnica je
pot tokrat vodila iz Blance čez Poklek, Trnovec do
Podvrha, tam a so za okrepčilo poskrbeli na Turistični
kmetiji Grobelnik. Za tem se je pot nadaljevala mimo
izhodišča za Ajdovski gradec do Konjeniškega kluba
Vranje – Sevnica.

Poligoni so vsebovali plazenje, preskakovanje,
plavanje, ročne spretnosti in drugo. Še več, poligoni
so vsebovali bazene, blato, ali pa so bili potopljeni
kar v morju. Posamezna člana nasprotne ekipe sta
se istočasno pomerila, kdo bo hitreje premagal
vse ovire, na koncu pa je sledilo še ciljanje. Šlo je
za različne načine metanja različnih predmetov,
kot so recimo peščeni žepki, palice, obroči, ploščki,
navadne žoge in drugo. Kljub zanimivim poligonom
so bili prav meti tisti, ki so na koncu odločali o zmagi
posameznika in ekipe.
Gregor bi si želel preizkusiti še več poligonov, vendar
je imel kar nekaj smole pri metih. Izkušnjo je opisal
kot zanimiv športni preizkus in pustolovščino, saj je
morala ekipa Jadrana zaradi porazov nekaj časa bivati
v baraki. Kljub nekoliko bolj neudobnemu bivanju in
počitku se je ekipa ravno v baraki še bolj povezala
in trenirala. Vadili so predvsem metanje in izvajali
intervalne treninge, hkrati pa je bilo treba paziti, da
se niso preveč utrudili, saj so bile tekme na sporedu
skoraj vsak dan.
V preteklosti je Gregor izvedel Projekt 365, ki je
vseboval 365 dni športnih aktivnosti, in projekt 365M,
ki je predstavljal 365 dni meditacije. V Exatlonu pa
se je rodila ideja za nov športni projekt Divjak 365,
ki naj bi bil združitev in nadgradnja predhodnih
projektov, ker bi vseboval le tiste najbolj težke in nore
preizkušnje. In če se je ideja rodila v Dominikanski
republiki, je prav, da se novi projekt tam tudi začne.
Čas za to je prišel po izločitvi iz tekmovanja, med
čakanjem na let domov.

Prvi dan projekta Divjak 365 je bil triathlon SPRINT
(750 m plavanja + 20 km kolesarjenja + 5 km teka). V
primerjavi s slovenskim podnebjem sta za težavnost
izziva poskrbeli zelo visoka vlažnost in temperatura,
za dodaten adrenalin pa še opozorila, da se je treba
zaradi številnih napadov in ropov nad turisti gibati
samo znotraj hotelskega kompleksa. Kljub temu je
Tam so predstavili svojo ponudbo, izlet pa se je bil prvi dan uspešno zaključen. Preostale aktivnosti
sklenil s kosilom na sevniškem gradu. Obiskovalci od projekta pa lahko spremljate na Gregorjevem
blizu in daleč so bili navdušeni nad ponujenim in so Facebooku, Instagramu in Youtubu.
obljubili, da se bodo kolesarskega izleta udeležili spet
prihodnje leto.
Gregor Divjak
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1. Planinski izlet na Svinjsko r(i)t
Dne 2. oktobra smo se ob 9. uri prvič podali proti
vrhu priljubljene radeške izletniške točke. Zbralo se
je kar 12 družin, skupaj 33 udeležencev. Skozi staro
mestno jedro smo se po strmih stopnicah podali
proti ruševinam radeškega gradu in tam naredili
daljši postanek. Premagala nas je lakota in prve
sladke dobrote, sendviči in sadje so nam dali moč za
nadaljevanje poti. Po gozdni poti smo šli v smeri Kuma
in Nebeške gore. Ker se majhne noge hitro utrudijo,
nam je drugi postanek v vasi prišel še kako prav. S
ceste smo zavili v gozd in pot je postajala čedalje bolj
strma, na določenih delih tudi prepadna. Na tretjem
postanku smo se odločali med daljšo, zaraščeno potjo
in krajšo, a strmejšo. Zmagal je pogum, tako da smo
po skalah z vsemi štirimi priplezali na vrh Svinjske rti.
To je bila nova izkušnja za marsikaterega udeleženca.
Odprl se nam je čudovit pogled na Radeče in okoliške
vrhove. Med malico nas je božalo sonce in nam risalo
zadovoljne nasmehe na obraz. Čakal nas je še strm
spust. Ubrali smo krožno pot skozi Prnovše. Ob 12.30
smo se poslovili. Prijetno utrujeni, zadovoljni, z željo
po še.
Uspelo nam je. Otrokom, manjšim in velikim, staršem
ter babicam in dedkom hvala za čudovit dan.
Anja in Tea, vodji planinskega krožka

Tečaj športnega plezanja
v Sevnici
V Plezalnem klubu Sevnica poteka tečaj športnega
plezanje za odrasle. V sklopu tečaja, ki obsega 40
ur vsebinsko praktičnega dela, se izobražuje 17
pripravnikov športnega plezanja. Tečaj poteka ob
sobotah v Športnem domu Sevnica.

Inštruktor Vili Guček

Po končanem tečaju udeleženci dobijo naziv
pripravnik športnega plezanja 1, kar je podlaga za
državni izpit pod okriljem Planinske zveze Slovenije.
Pod okriljem tečaja nas čakajo športno-plezalni
izleti v bližnja in daljna plezališča in plezalne centre
po Sloveniji. Vsi udeleženci so po koncu tečaja
usposobljeni za varno in samostojno plezanje v
plezališčih.
Edvin Nepuzlan

Šport
Nina piškur,
reprezentantka DBV Ippon,
na EP v ju jitsu bronasta
Od 24. do 26. septembra je v organizaciji DJJF potekalo
v mestu Maintal v Nemčiji evropsko prvenstvo v
ju jitsu za kategoriji U18 in U21. Tekmovanja se je
udeležila tudi reprezentanca ju jitsa Slovenije. Med
12 reprezentanti je natopila tudi tekmovalka Društva
borilnih veščin Ippon Sevnica, mlada Nina Piškur.

Karate, kickboxing, boks
V preteklem mesecu smo bili v Klubu borilnih
veščin Sevnica še posebej dejavni na področju
izobraževanja lastnih kadrov in zunanjih deležnikov.
Organizirali smo strokovni izobraževalni seminar za
sodnike kontaktnega karateja. Seminarja v Sevnici
se je udeležilo 26 novih kandidatov sodnikov za
kyokushinkai disciplini Full Karate Combat in Kumite
KO.

Želimo si še več igrarij
Pred dvema mesecema smo začeli projekt Sevniške
igrarije, da bi na igrišča privabili čim več otrok.
Animatorka poskrbi, da se otroci na igrarijah počutijo
sproščeno, varno, zadovoljno ... Otroci in starši so
zelo navdušeni nad tem projektom in se z veseljem
vračajo vsak teden.

Udeleženci seminarja Kyokushinkai za Kumite K. O.

Nina Piškur, 3. mesto na EP v ju jitsu

Na tekmovanju je sodelovalo 17 držav z več kot 200
tekmovalci. Nina Piškur je nastopila v kategoriji U21
v težnostni skupini +71 kg – borbe. Po odličnem
nastopu je v finalnih borbah morala priznati premoč
tekmovalk iz Nemčije in Črne gore in je na koncu
osvojila 3. mesto in bronasto medaljo.
Nastop Nine Piškur na prvenstvu sta omogočila
podjetje Tanin in Slikopleskarstvo Franc Kozmus
iz Sevnice. Vodstvo DBV Ippon se donatorjema
zahvaljuje za pomoč. Nastopila je v opremi Danrho.
Vir: Društva borilnih veščin Ippon Sevnica

Skladno s sprejetim letnim programom nam je
dodatno uspelo zaključiti tudi usposabljanje lastnih
kadrov za strokovnega delavca v športu 1. in 2.
stopnje. V klubu imamo trenutno 11 trenerjev, od
tega enega profesorja športne vzgoje, dva pa sta že v
zaključni fazi pridobitve nove višje stopnje.
Zelo spodbudno smo začeli še šolo boksa. V začetni
tečaj se je takoj vključilo 12 dijakov in 2 odrasla. Vadba
boksa redno poteka 2-krat tedensko v Športnem
domu Sevnica.
V sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije smo
skupaj s KTB Krško organizirali več reprezentančnih
kickboxing priprav v Sevnici in Krškem. Skupne
treninge so vodili trenerji obeh klubov. Priprave so
potekale v prijetnem vzdušju, njihova intenziteta pa
se je ves čas nadzorovano stopnjevala. Napredek je bil
hitro viden, vodstvo skupne trenerske ekipe pa je bilo
nad pripravljenostjo udeležencev reprezentančnih
priprav zelo zadovoljno.

Mamica deklice Ane je o igrarijah povedala: »Naša
Ana gre zelo rada na igrarije, saj tam spozna nove
prijatelje, se nauči novih iger in se zelo zabava. Komaj
čaka torek in petek, ko lahko spet gre na igrišče.«
Jurij Orač
Razširimo igrarije tudi na druga igrišča v naši občini.
Vabljeni prostovoljci iz Blance, Brega, Tržišča, Loke,
Krmelja ... Za več informacij pokličite Uršo na številko
031 627 733. Se vidimo v torek (Boštanj) in petek
(Sevnica) ob 16.uri.
Sevniški teniški tekmovalci, člani Teniške akademije
gospod Ficko (GFTA), so bili v letošnji sezoni uvrščeni V tokratni izdaji vam v slikah predstavljamo nekaj
Sara Martinšek v slovensko ekipo, ki je nastopala na svetovnem izmed naših selekcij.
finalu Champions Bowl 2021, v kategorijah do 16 let.
Vsako leto potekajo v več kot 30 svetovnih državah
kvalifikacijski turnirji za nastop na zaključnem finalu,
ki je letos tradicionalno potekal v Teniški akademiji
Umag na Hrvaškem.
Člani Ju-jitsu klub Slavija iz Sarajeva so 16. in
17.oktobra organizirali tradicionalni mednarodni
turnir Ju-jitsu Balkan Open 2021. Na tekmovanju
je sodelovalo 353 tekmovalk in tekmovalcev iz 9
držav. Na tekmovanju je uspešno nastopila tudi
reprezentantka Slovenije v ju jitsu, članica DBV Ippon
Še naprej nas lahko spremljate na FB www.facebook.
Sevnica Nina Piškur.
com/RKSevnica/.

Sevniška teniška selekcija
zastopala Slovenijo na
svetovnem finalu do 16 let

Rokometni klub Sevnica

Ju jitsu, Balkan open 2021

Vir: Rokometni klub Sevnica

Z izjemnimi borbami v kategoriji ženske U21 + 71
kg je tudi v finalni borbi z zmago dokazala, da v tem
trenutku spada med uspešnejše borke v Evropi. Nina
je tako bronasti medalji z EP v preteklem mesecu
dodala še zlato z Ju-jitsu Balkan Open 2021 – Iztočno
Sarajevo.

V slovensko ekipo so se uvrstili: Ana Cimperšek, Luka
Zavrl, Anja Mustar, Lukas Šušterič, Aljaž Štor, Luisa
Fusil in Gašper Škof. Slovensko ekipo sta spremljala
trenerja Gregor Ficko in Marko Sabolčki.
Mladi tenisači so bili zelo uspešni, saj so Sloveniji
priborili 5 medalj (3. mesto fantje posamezno do
12 let, 1. mesto dekleta posamezno do 12 let, 2.
mesto fantje posamezno do 11 let, 2. mesto dekleta
posamezno do 11 let, 2. mesto dekleta dvojice do 12
let), kar je največji dosedanji uspeh slovenske ekipe
in mladinskega tenisa na svetovni ravni za občino
Sevnica.
Čestitke mladim teniškim igralcem in igralkam za
uspeh na svetovni ravni.

Miran Grubenšek

Gregor Ficko
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Iz preteklosti v sedanjost
Podnebne spremembe bodo turizmu v občini Sevnica
prinesle izzive in tudi nove priložnosti
Podnebne spremembe bodo v prihodnjih desetletjih
povsod po svetu vplivale na turistično ponudbo in
povzročile pomembne spremembe turističnih tokov.
Ker vremenske razmere vplivajo na človekovo ugodje,
so njihovemu vplivu še posebno izpostavljene
destinacije, kot je Sevnica, ki obiskovalce vabijo
k doživetjem v naravi in športno-rekreativnim
aktivnostim ter organizirajo različne kulturne in
športne prireditve na prostem.

V prihodnosti bodo toplejše tudi zime, zaradi krajšanja
kurilne sezone se bodo zniževali stroški turističnih
ponudnikov za kurjavo. Razmere za zimske aktivnosti
na prostem pa se v destinaciji ne bodo izboljšale, saj
se bo število dni s snežno odejo še zmanjševalo in bo
pozimi čedalje več dežnih padavin. To pomeni tudi
tveganje za poškodbe turistične infrastrukture na
prostem, kot so pohodniške in kolesarske poti.

Ljubezen preživi
Ni te,
vendar te vidim ožarjenega
v večernem soncu.
Čakaš me v spominih,
kjer se vračam v tvoje naročje.
Močno me stisneš v objem.
Zašepetam ti:
»Hvala za vsak korak,
ki te je pripeljal k meni,
za nasmeh, dotik, poljub;
nežnosti jutra in večera!
Vse bi dala zate,
a lahko le pestujem želje.
V onostranstvu si.
Vse je le spomin.
Toda nekaj ostaja.
Neuničljiva vez.
Ljubezen, ki preživi
in zbližuje svetove.«

Marija Bajt

Na gričku prijaznem
Podnebje na območju občine Sevnica se je v zadnjih
desetletjih že spremenilo. Povprečna temperatura
se je od šestdesetih let prejšnjega stoletja zvišala za
1,85 °C, letna količina padavin pa zmanjšala za skoraj
10 odstotkov, količina novozapadlega snega se je
prepolovila. Poletja so se v tem obdobju segrela za
kar 2,5 °C, kar je največ od vseh letnih časov.

Zaradi zvišanja temperature in spremenjenih
padavinskih vzorcev se bodo v prihodnosti spremenile
razmere za kmetijsko pridelavo. V destinaciji sta zato
ranljiva vinski turizem in celotna kulinarična ponudba
na podlagi tradicionalnih kmetijskih pridelkov. Vinarji
in drugi kmetijski pridelovalci se bodo podnebnim
spremembam verjetno morali prilagoditi z gojenjem
sort, ki bodo ob segrevanju podnebja nadomestile
Naraščanje temperature zraka se bo nadaljevalo ali dopolnile tradicionalne kulture, poleg tega
tudi v prihodnosti in sredi stoletja bo povprečna pa pridelek zaščititi pred čedalje pogostejšimi
temperatura v destinaciji lahko še za 1,7 °C višja, ekstremnimi vremenskimi pojavi.
kot je zdaj. Poletna vročina predstavlja za turizem
v destinaciji Sevnica največji dejavnik ranljivosti Podnebne spremembe bodo vplivale tudi na
zaradi podnebnih sprememb, saj je poleti turistični naravo v destinaciji, ki je za sevniški turizem
obisk največji. Število vročih dni s temperaturo nad neprecenljivi razvojni vir. Lahko se poslabša stanje
30 °C se bo v prihodnosti povečevalo, vročinski gozdov, ki pokrivajo 60 odstotkov površine občine.
valovi bodo pogostejši, močnejši in daljši. Vročina K odpornosti naravnih sistemov na podnebne (in
zmanjšuje ugodje turistov pri aktivnostih na druge) spremembe največ pripomore velika biotska
prostem, vročinski stres na delovnem mestu ogroža raznovrstnost, zato jo je treba v destinaciji skrbno
zdravje in produktivnost zaposlenih v turizmu. varovati.
Vročino še posebno občutimo v urbanem okolju,
zato je za dobro počutje prebivalcev in obiskovalcev Občina Sevnica lahko z učinkovitim in pravočasnim
v mestu Sevnica pomembna ureditev čim več zelenih prilagajanjem zmanjša svojo ranljivost zaradi
in vodnih površin. V čedalje bolj vročih poletjih se podnebnih sprememb in se tudi v prihodnosti
bo povečevala potreba po hlajenju stavb in s tem uspešno razvija kot turistična destinacija z
povezani stroški turističnih ponudnikov, zato je stavbe visoko kakovostjo bivanja domačinov. Podnebne
smiselno čim prej energijsko sanirati. V prihodnosti spremembe bodo destinaciji prinesle tudi nove
se bo v destinaciji povečevala potreba po nadaljnjem priložnosti, ki pa jih bo lahko izkoristila le ob zadostni
razvoju za vročino manj občutljive poletne turistične zasebni podjetniški iniciativi in zanimanju za delo v
ponudbe, ki bo dopolnila sedanji kulturni turizem. Pri turizmu.
tem bo destinacija lahko izkoristila potencial razvoja
turizma na podeželju, ob vodnih virih in v hladnejših
Vir: KŠTM Sevnica
višje ležečih območjih.

Na gričku prijaznem je zidan’ca stala,
se z brajdo prepolno je v soncu bahala;
tam stara ženička je večkrat obstala,
ko vinograd z ljubeznijo je obdelovala.
Veliko že ona dotlej je prestala,
a zemlji tej svoji je zvesta ostala;
v bregu res mnogo je znoja prelila,
tam s trto se rada je pogovorila.
Prehitro je hladna jesen privršala,
ko je tiho za vedno zaspala;
samotna gorica je milo jokala,
zrela jo brajda zaman je čakala.
Čez leta še njena je trta umrla,
na široko robida je roke razprla;
zamrl tam vrisk je kopačev vesel,
ostal smeh trgačev je le kot odmev.

Povabilo vsem, ki zlagate rime:

V toplejših pomladih in jesenih dneh bodo aktivnosti
Pesmice lahko pošljete na mail: grajske.novice@kstm.si,
na prostem za turiste prijetnejše in ogrevanje
glede objave posamezne pesmi se odloča uredništvo.
destinacije lahko v teh letnih časih poveča njeno
privlačnost. Trženje destinacije bi bilo smiselno
Hvala za vaš prispevek.
usmeriti v privabljanje več obiskovalcev, ki lahko
dopustujejo zunaj poletne sezone, in tako izkoristiti
							
Uredništvo
izboljšane razmere v prehodnih sezonah.
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Utrip življenja
Vožnja
pod vplivom alkohola

Društvo
upokojencev Sevnica
in kultura

Alkohol ter sama vožnja pod vplivom alkohola je
na žalost še vedno eden izmed glavnih dejavnikov
Vse dejavnosti Društva upokojencev Sevnica so
tveganja za nastanek prometnih nesreče.
prepletene s kulturo: ekskurzije, medsebojni odnosi,
Učinki uživanja alkohola pred in med vožnjo se delo pogovornih skupin, oblikovanje ročnih del,
telesna kultura, predvsem pa se z njo poglobljeno
izkazujejo predvsem v:
ukvarjajo tri skupine. Njihova delo koordinira članica
- poslabšanju vozniških spretnosti,
- znižanju zmožnosti za presojo in učinkovitost Upravnega odbora Štefka Vidrih (041 637 692,
korencekneza@gmail.com).
oziroma nadzorljivost vozila ter
- povečanju stopnje pripravljenost na tveganje.
Folklorna skupina Spomin razveseljuje občinstvo z
zanimivimi programi plesov in petja na prireditvah
društva in ob drugih priložnostih. Vodja: Tonika Mirt
(031 580 085).

Ugotovljene kršitve vožnje pod vplivom alkohola
na območju Policijske postaje Sevnica na žalost ne
odstopajo od slovenskega povprečja. Policisti so
namreč po začasnih podatkih v desetih mesecih
na cestah na območju Policijske postaje Sevnica
obravnavali kar 13 prometnih nesreč, v katerih
je bila pri povzročitelju ugotovljena prisotnost
alkohola, prav tako pa so policisti ugotovili kar 94
kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa,
ki opredeljujejo psihofizično stanje voznikov oziroma
pogoje udeležbe v cestnem prometu.
Da bi zadržali oziroma dvignili stopnjo pričakovanja
udeležencev v cestnem prometu, da bodo ob storjeni
kršitvi ustrezno sankcionirani, bodo policisti v sklopu
nacionalne akcije za preprečevanje vožnje pod
vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi
v prometu, ki bo potekala od 5.do 14. novembra,
poostreno preverjali vožnjo pod vplivom alkohola,
poleg tega pa bodo izvajali tudi preizkuse s sredstvi
za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

čestitamo
ob občinskem
prazniku.
KŠTM Sevnica
in
uredništvo Grajskih novic

Jesen nam natrosi dobrin, za katere smo se trudili
vse leto. Kostanj je zrel, mošt se spremeni v vino,
jabolka so v kleti. Daljši večeri so priložnost,
da več časa preživimo v družbi z domačimi in
prijatelji. Še bolje, če to druženje poteka ob
bogato obloženi mizi. In dobro denejo tudi bolj
močne, mesne jedi. Kdaj ste nazadnje skuhali kaj
po novem receptu? Naj bo november v znamenju
dobre hrane in dobre volje. Dober tek.

Folklorna skupina Spomin (foto: Jože Teraž)

Literarna skupina Večerna zarja združuje ustvarjalke
ter ustvarjalce na področju pisanja in prizadevno
pripravlja literarne večere. Vodja: Elizabeta Ernestl
(041 770 749, ernestl.franc@gmail.com).
Mešani pevski zbor Srebrni glas je uspešno začel
svoje delo in čedalje pogosteje nastopa z ubranimi
glasovi. Vodja: Jožef Žnidarič (jozef.znidaric@gmail.
com).
Če bi se kdo želel kam vključiti, naj se obrne na vodjo.
Druženje in aktivnosti nam v jesen življenja prinašajo
popestritev, nove izkušnje in bogastvo.
Brane Busar in Romana Ivačič
v imenu Društva upokojencev Sevnica

Koristni nasveti
za lastnike muck

Daniel Žniderič
komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor III Zima že kaže svoje zobe in le še vprašanje časa je,

Občankam
in
občanom

RECEPTI

kdaj nas bo razveselil prvi sneg. Živali se pripravljajo
na hladnejše obdobje z gostejšim kožuščkom. Tudi
muce. Zato je nujno redno preverjati ustreznost
pritrditve ovratnice. Pomembno je, da je ta pravilno
nameščena. Med vratom in ovratnico mora biti
prostor za dva prsta. Če je prostora več, ovratnica ne
služi svojemu namenu, saj se jo mačka lažje znebi.
Poleg tega je večja verjetnost, da se kaj zatakne pod
njo, ali da jo mačka zagrabi s čeljustjo ali podnjo
zatakne nogo. Če pa je prostora premalo, se drgne
ob kožo in jo razdraži, poleg tega vpliva tudi na to,
kako mačka je in pije.

Kaj pa ovratnice z zvončki?
Poglavitni razlog za dodajanje zvončka na ovratnico
je opozarjanje ptic na mačke, čeprav dokazano na
plenjenje ptic zvonček ne vpliva. Boljša rešitev je
ovratnica žive barve, saj ptice niso tako zaznavne
za zvoke, medtem ko barve intenzivno zaznavajo.
Zvončki pa vsekakor zelo negativno vplivajo na mačko
in povzročijo različne motnje v vedenju. Mačke imajo
namreč zelo občutljiv sluh, zato nekatere nenehno
zvonjenje vrže s tira.

Pleče krškopoljskega pujsa
z medom
Meso: pleče krškopoljskega pujsa dobro
premažemo z mešanico gorčice in meda ter čez
noč pustimo na hladnem. Naslednji dan na vroči
ponvi po vseh straneh dobro opečemo marinirano
in nasoljeno meso. Še vročega prestavimo v večji
lonec in pokritega dušimo nekaj ur. Po potrebi
dodamo vodo, da je dno z njo vedno prekrito.
Meso ohladimo, odstranimo maščobo in ga
narežemo na večje kocke. Omaki, ki je ostala od
dušenja, dodamo telečjo osnovo, začimbe, med
ter kuhamo do primerne konsistence.
Kruhovi cmoki: klasično zmes za kruhove cmoke
skuhamo v sopari v želenih modelih. Pred
serviranjem cmoke popečemo na maslu, meso
pa segrejemo v pripravljeni omaki. Na krožnik
dodamo še rahlo kuhano zelenjavo in domači
ženof, ki mu primešamo žlico medu.

Recept so pripravili v Gostilni
Repovž, pri pripravi pa
uporabili med, ki ga prideluje
Jože Pirc. Njegov med
odlikuje certifikat kakovosti
Sevnica Premium.

Vinsko
priporočilo:
Grega
Repovž,
sommelier leta 2021
po izboru vodnika
Gault & Millau, h
krškopoljskemu pujsu
z medom priporoča
Kobalovo
modro
frankinjo Luna, letnik
2017.
Foto: Miha Hrenk, Aklih Designe in Dean Dubokovič
Uredila: Annemarie Culetto

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

     
       

Hitro do
pregleda,
posega in
fizioterapije.

Specialisti+

www.cvetlice-vct.si

Prihaja jesen
zato vam v naši Vrtnariji na Ribnikih
in Cvetličarni Silva nudimo:

Pisano paleto
mačeh, resja in

ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove
Sklede, lonci ...
Žalna floristika
Cvetličarna »Silva« | 041 353 280
Vrtnarija Ribniki | 031 822 277
november 2021
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Razvedrilo
JEKLOVINA

SKUPNO
IME ZA
EVROPO
IN AZIJO

BRITANSKI
FILMSKI
REŽISER
MENDES

SANJE

BRITANKOLOBAR
SKI FILMSKI PREJŠNJE
OKOLI
IME ZA
KOMIK
PRSNE
ŠRILANKO BRADAVICE
(ERIC)

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
BIEL

milijon €

NEKDANJI
AMERIŠKI
BOKSAR
HOLYFIELD

Kaj bi naredil, če bi zadel milijon € ?
– Kupil bi si dober avto.
– In če bi zadel več ?
– Bi vrnil dolgove!

SKUPEK
KRMILNIH
DELOV
VOZILA
SLOVENSKI
FOTOGRAF
HODALIČ

LOUIS
ADAMIČ

VZDEVEK
GRAFIKA
JUSTINA
ITALSKI
BOG

Zgrešen gol

OSKAR
LANGE
ODDAJALEC
DELA NA
AKORD

OČE
JAKOBA
IN EZAVA

Srednji napadalec: »Zelo mi žal, da sem zgrešil
zanesljiv gol. Najraje bi samega sebe brcnil v rit!«
Trener: »Kar daj. Saj boš tako ali tako zgrešil!«

BLAŽENOST
V BUDIZMU
ORNA
ZEMLJA,
ORNICA
ČRNO-BELO
PROGAST
KALCEDON

KOTVA,
ANKER

SL. OPERNI
PEVEC
(MIRO)
ŠP. NOVINAR
LIPICER

DRUGO
NAJVEČJE
MESTO V
ANGLIJI

STAROJUDOVSKI
KRALJ

OKRAS,
VREZAN V
SREBRO
ALI ZLATO

BLODNJAK

NAŠA
MISICA
MULEJ
ŠKOT. PEVEC
(MIDGE)

VODEN
SNEG
SODNIK V
GR. MITOL.
PODZEMLJU

OBOŽEVAN
ZVEZDNIK
ALI PEVEC
SL. NOGOM.
(BOŠTJAN)
SL. PESNIK
(IVANZAMEJSKI)

AVTOMOBILSKA
OZNAKA
KRANJA

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

ANDY
MURRAY

MOKA IZ
GOMOLJEV
MANIOKA

KOS
CELOTE
USMILJENJA
VREDEN
ČLOVEK
PLAČA,
PLAČILO

REKA NA
HRVAŠKOSLOVENSKI
MEJI
BALNEZAŽE- ŠVIC.
NEOLOG
LENA
ELEKTRON- (ARNOLD)
KOS
SKA POŠTA VEČJI
PAPIRJA

VULKAN NA
SICILIJI
DRŽAVNA
BLAGAJNA
GREGOR
STRNIŠA
GERMANSKI
MITOLOŠKI
STVOR

KRALJ
PTIČEV

LASTNA
VRTILNA
KOLIČINA
ATOMOV

ORANŽADA
NEKDANJA
NORV. POP
SKUPINA
PIETRO
ARETINO

PRIPADNIK
INŽENIRSKE
ENOTE, KI
POSTAVLJA
MOSTOVE
ŠIBKA
ZVEZDA,
JAHAČ

NAPLAVINA

PLOŠČAT
ČOLN ZA
PREVOZ
TOVOROV
V LUKI

DUŠEVNA
MOTNJA ZARADI
PRETRESA

Zamaskiranje
Vodnik: »Tamle, fantje, na tistemle travniku se
tako zamaskirajte, da bo vsak mislil, da ste krave!«
Vojak: »Kaj pa, če nas bo hotela pastirica
pomolsti?!«

AEROBNI
ORGANIZEM
RIMSKA
BOGINJA
PLODNOSTI

RIMSKO
PRISTANIŠČE

VICOTEKA

»Ko si enkrat povsem gol,
ugotoviš, da nimaš razlogov,
da ne bi sledil svojemu srcu.
Naš čas je omejen,
zato ga ne smemo zapravljati
za življenje nekoga drugega.
Ker srce in intuicija vseskozi vesta,
kaj si v resnici želimo postati.«
Steve Jobs

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e
Nikoli ni bilo in nikoli ne bo,
če pa že bo, bo samo za enkrat ...

SPIN: vrtilna količina atomov, NIELLO: okras, vrezan v srebro, KVIRIN: italski bog, IDLE: britanski komik

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
Josh Hartnet.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Nace Savinc, Log 43, 8294 Boštanj
2. nagrada: Joži Kozlevčar, Gabrijele 31, 8296 Krmelj
3. nagrada: Nina Grabenšek Kadilnik, Dol. Boštanj 41a, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec NOVEMBER
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

2. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

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

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.11.2021 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
čebula

Izžrebanec:

Aljoša Deželak, Šmarska cesta 15, 1291 Škofljica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

Kje se nahaja obnovljena kapelica,
v kateri je kot prva freska ovekovečen Corona-virus?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:

Turistično informacijska pisarna in Doživljaj, turistična
agencija Posavje se od 3. septembra nahaja na
Glavnem trgu 19, v starem mestnem jedru Sevnice.

Izžrebanec:

Alojz Pajk, Trnovec 26 b, 8292 Zabukovje

Oglasi
strešna okna

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.

AKCIJA

sivec - 0,46 €/kom
natura - 0,49 €/kom

1

9
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2

5

izolacije

0

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

STREŠNIKI

NOVO HIAB prevozi
storitev

sevniška salama108x74
20. september 2021 9:09:52

v

GRAJSKE BUCKE
30.10.2021
od 17.00

Grad Sevnica
SEVNICA
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Obiskovalce prosimo, da dosledno upoštevajo navodila in ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. Pridružujemo si pravico do spremembe ali odpovedi dogodka.
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Info: KŠTM Sevnica | mojca.svigelj@kstm.si
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Vrata je odprla prenovljena slaščičarna Julija,
ki je za vas odprta vse dni v tednu.
Vabljeni na okusne tortice, dišeč domač kruh, slastne piškote…
ali pa le na našo najboljšo kavico…
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