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Intervju

Prejemnik letošnjega najvišjega občinskega 
priznanja, Grba Občine Sevnica, je podjetje 
Evergreen iz Boštanja, ki letos praznuje 30 let 
uspešnega delovanja na področju zdrave prehrane. 
Vodita ga direktorja in solastnika podjetja Stanka 
Žičkar in Robert Slemenšek. O njihovi podjetniški 
poti, izzivih in priložnostih smo se pogovarjali s 
Stanko Žičkar. 

Kakšna je bila podjetniška pot podjetja Evergreen in 
kje so poudarki vašega dela?

Podjetje Evergreen je leta 1990 ustanovil naš prvi 
direktor Karl Slemenšek z namenom proizvodnje 
zdrave prehrane. Pred tem je bil več let obrtnik, 
sicer pa človek z neizmerno željo po napredku 
in ustvarjanju novega. Po rodu Celjan je skupaj z 
družino zgradil obrat v Dolenjem Boštanju. Začel je 
proizvodnjo sušilnic za sadje in zelenjavo ter sušenje 
in prodajo suhega sadja in vrtnin. Za tem je dodal 
pakiranje zelišč in začimb, tudi takšnih, ki so bile v 
slovenski kulinariki novost in so pravo vrednost dobile 
šele v zadnjih letih. V svojih raziskovanjih po svetu se 
je dobro seznanil s predelavo soje v različne zanimive 
izdelke, in to povsem naravno, le z dodatkom začimb. 
Pred leti, ko se je podjetje ustanavljalo, so naše 
gospodinje pri kuhanju uporabljale predvsem 
tradicionalne začimbe. Vegetarijancem sta bili 
namenjeni pretežno solata in zelenjava. V podjetju 
Evergreen pa smo bili vedno napredni, s širokim in 
dolgoročnim pogledom. Kurkumo smo na primer 
prodajali že leta 1995.

Vse od ustanovitve veliko truda vlagamo v ponudbo 
prehrane za vegetarijance in vegane ter za ljudi 
z zdravstvenimi težavami. Največji izziv je bil, da 
smo, skupaj s še dvema drugima, prav tako malo 
zanesenjaškima podjetjema, ki ju zdaj žal več ni, 
začeli uspešno ozaveščati o drugačnem načinu 
prehranjevanja. V vzhodnih delih sveta, kjer je v 
prehrani precej večji poudarek na hrani rastlinskega 
izvora, je statistika glede telesne teže, dolžine let 
življenja in alergij boljša. 
Vsa ta leta smo v našem podjetju zaposlovali več 
sodelavcev. Skupaj smo ga soustvarjali, gradili, 
posodabljali. Pridružili so se nam še drugi sodelavci 
in zdaj nas je zaposlenih 11.

Ob prevzemu podjetja sva s kolegom 
Robertom usmerila proizvodnjo in 
prodajo izdelkov v različne znamke 
večjih trgovskih hiš. Prilagodili smo 
se njihovemu povpraševanju in razvili 
izdelke in embalažo, ki je primerna 
za njihove kupce. Dobavitelji velikih 
trgovskih verig smo že od vsega začetka, 
pomemben kupec pa so tudi kitajske, 
indijske in mehiške restavracije ter 
zdravilišča. 

Velik poudarek namenjamo kakovosti 
pridelave izdelkov in posodabljanja 
proizvodnih procesov. Razvijanje ekološke 
blagovne znamke nekaterih naših 
izdelkov je bilo že kar nujno. Trenutno pa 
smo oddali prijavo za pridobitev novega 
standarda, to je Vegan, s katerim bomo 
že s certificirano oznako na deklaracijah 
obveščali kupce, da je izdelek primeren 
za vegansko prehrano.

Delujete na specifičnem področju 
pridelave vegetarijanskih in veganskih 
izdelkov. V zadnjih letih je povpraševanja 
in ponudbe zanje gotovo več kot pred 
desetletji, zato je prilagajanje trgu stalen 
izziv. Kako se ga lotevate oziroma kako 
ga prehitevate?

Spremembe na področju vegetarijanske 
prehrane so bile v preteklosti zelo hitre. 
Sami smo se usmerili predvsem na 
proizvodnjo povsem veganskih izdelkov. 

Ti so z uporabo pravih začimb in z dobrim postopkom 
priprave zelo okusni. Seveda pa si svojo kuhinjo 
doma vsakdo ustvari po svoje. Nekateri pripravi 
jedi po svojih receptih posvetijo zelo veliko časa, 
drugi recepte poiščejo na spletu, tretji pa kupijo že 
pripravljeni izdelek, ki ga doma samo pogrejejo.
Res je v zadnjih letih več povpraševanja, pa tudi 
več ponudbe. Zelo veliko je izdelkov iz drugih držav 
evropske skupnosti, ki so prav tako kakovostni in dobri. 
Pravzaprav nam dajejo zagon, da smo lahko še boljši. 
Res se trudimo, da vedno in povsod sledimo novostim, 
spremljamo lokalne okuse in poskušamo biti prvi.
Izbor produkta pa seveda določi kupec sam. Na 
prodajni polici je na primer pet vrst tofuja z različno 
ceno, embalažo, okusom, poreklom. Vsekakor se z 
izborom lokalnega, domačega in slovenskega izdelka 
pomaga ohranjati domača podjetja, domača delovna 
mesta in tudi delovna mesta v verigi domačih 
dobaviteljev. 

Zelo pohvalno je tudi zavedanje 
trgovcev o pomenu veganske 
prehrane, kar vpliva na širjenje 
ponudbe. V  eni od trgovskih hiš 
je bila pred 20 leti skrbnica našega 
programa tudi sama veganka, zato 
je cenila našo ponudbo in je prodajo 
razvijala skupaj z nami.
Opozorila bi še na razliko med 
slovenskimi in tujimi proizvajalci, ki 
jo v korist tujih ustvarja zakonodaja, 
nujno pa bi potrebovala aktualizacijo. 
Eden izmed pravilnikov, ki ureja naše 
področje, določa, da proizvajalcem 
ni dovoljeno posebno označevanje 
naših izdelkov, če želimo sporočiti 
informacijo, da ne vsebujejo gensko 
spremenjenih organizmov (GSO). 
Zakaj? Ker njihova odsotnost določa 
zakonodaja in posebno označevanje 
o tem dejstvu na izdelku ni dovoljeno. 
Medtem pa imajo, na primer, 
francoski proizvajalci na embalaži 
lahko tovrsten znak. Kupec, ki tega ne 
ve, ki svojo pot veganstva ali biološke 
prehrane šele začenja, bo tako raje 
kupil izdelek z označbo, ki jo za svoj 
nakup želi.

Velik poudarek dajete stalnemu razvoju, skrbi za 
zdravje, kakovosti in certificiranju izdelkov. Povejte 
nam več o tem. 

Če pogledam nazaj, je uživanje sojinih izdelkov v 
določenem obdobju veljalo za dobro in zdravo, 
spet v drugem za najbolj nezdravo in spet zdravo. 
Naši kupci vidijo težavo v genski spremenjenosti 
soje, ki je namenjena za prehrano ljudi, s čimer se v 
nekaterih državah še srečujejo. Vendar bi poudarila, 
da v Sloveniji ne. Vsa živila, ki so namenjena prehrani 
ljudi in vsebujejo sojo v katerikoli obliki, ne vsebujejo 
gensko spremenjene soje. Izdelki podjetja Evergreen, 
ki so na policah trgovin, so redno pregledani na 
prisotnost GSO, prav tako tudi surovine. 
Trenutno imamo poleg sistema HACCP, ki ga imamo 
dobro in učinkovito uvedenega v našem podjetju, še 
certifikat IFS Global Markets Food. Ta se osredotoča 
na zahteve po varnosti in kakovosti živil, po nadzoru 
nad neskladnimi izdelki, poudarja odgovornost 
vodstva, pomembnost ažurne dokumentacije, 
usposabljanja zaposlenih, dobre proizvodne prakse 
in drugo. Ekološki certifikat je pri nas že stalnica, ki 
je ni težko zagotavljati, saj uporabljamo za vse naše 
izdelke, ki vsebujejo to surovino, samo ekološko sojo.

Kaj priznanje Občine Sevnica pomeni vam in vašim 
sodelavcem?

Z besedami težko opišem veselje in ponos vseh 
sodelavcev v podjetju Evergreen ob tem, da smo 
letos dobili najvišje občinsko priznanje – Grb Občine 
Sevnica. To nam daje potrditev, da je naše 30-letno 
delo v lokalni skupnosti opaženo in cenjeno.  

Kakšen spodbuden nasvet bi kot dolgoletna 
uspešna podjetnica, pa tudi zelo aktivna članica 
lokalne skupnosti, podala mladim, ki želijo razviti 
svojo podjetniško idejo?

Nasvet, ki ga podjetniki radi damo. To je, naj sledijo 
svojemu občutku, naj si upajo in naj vztrajajo. Da, res 
je težko, če nimaš začetnih sredstev, zato pa se lahko 
povežejo s podjetji, ki jih imajo, jim predstavijo svojo 
idejo in skupaj začnejo.
V mladih je toliko idej in energije. Velikokrat jih 
starejši, tudi starši, ne slišimo, kar pa gotovo ni prav. 
Vztrajnost, pogum, partnerstvo, poštenje, točnost, 
iskrenost: to je prava, čeprav včasih dolga pot. 

Pogovarjala se je Tanja Urek.

Stanka Žičkar, direktorica podjetja Evergreen, ki je letos prejelo grb Občine Sevnica

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

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

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

Prihodnja številka izide januarja 2021, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
12. 12. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon
Za nami je mesec praznovanj. Praznovala je 
celotna občina. Letos na drugačen način. Opaziti 
je bilo, da se ljudje vključujejo in sodelujejo, 
da prepoznavajo nove pristope, da so odprti in 
razumevajoči ter hvaležni. Naj tako ostane tudi 
vnaprej. 
 
Pred nami je obdobje, ko se počasi začenjamo 
pripravljati na zimo. December je med ljudmi 
najbolj priljubljen in je čas, ko se bomo začeli 
zazirati v prihodnje obdobje, počistili bomo za 
seboj in pregledali naše dosežke. Razmišljanje 
pa je usmerjeno tudi v to, kako bomo zakorakali 
v novo leto. Odgovor je preprost. Praznično. 

Res je, da ne bo zabav na prostem in da bo 
ponudba dogodkov drugačna, virtualna. 
Imeli pa bomo več časa za družino, kar je 
najpomembnejše in v času hitrega ritma 
življenja še kako pozabljeno ali dano na stran. 
Imeli bomo čas za potepanja po bližnji okolici z 
možnostjo raziskovanja. Tudi kakšno kulinarično 
posebnost si bomo lahko pripravili. Spomnim, da 
je kakovostnih sestavin v lokalnem okolju veliko. 
 
Vse lahko uresničimo. Delite srečo, nasmeh, 
pozdrav in podporo ter ostanite zdravi. 

Mojca Pernovšek 

1.12.     TOREK | FB KŠTM SEVNICA
18:00    PRAVLJIČNE URICE Z GRADU

4.12.     PETEK | FB KŠTM SEVNICA
17:00    VIRTUALNI “Z LUČKO NA GRAD”

5.12.     SOBOTA | KMEČKA TRŽNICA SEVNICA
8:00      DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA  

5.12.     SOBOTA| FB KŠTM SEVNICA
10:00    SPLETNA USTVARJALNICA: LANTERNE

7.12.     PONEDELJEK | FB KŠTM SEVNICA
17:00    SPLETNI GIBALNI IZZIV

8.12.     TOREK | FB KŠTM SEVNICA
18:00    PRAVLJIČNE URICE Z GRADU

12.12.   SOBOTA| FB KŠTM SEVNICA
8:00     VIRTUALNO PRAZNIČNO VODENJE PO SEVNICI

12.12.   SOBOTA | KMEČKA TRŽNICA SEVNICA
8:00      DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

12.12.   SOBOTA | FB KŠTM SEVNICA
10:00    SPLETNA USTVARJALNICA: ČAROBNI ŠAL

14.12.   PONEDELJEK | FB KŠTM SEVNICA
17:00    SPLETNI GIBALNI IZZIV

15.12.   TOREK | FB KŠTM SEVNICA
18:00    PRAVLJIČNE URICE Z GRADU

2020

SEVNICA

čudežni 17.12.  ČETRTEK | V ŽIVO - FB KŠTM SEVNICA
12:00   ŽREBANJE NAGRADNE KARTICE VESELJA

19.12.  SOBOTA | KMEČKA TRŽNICA SEVNICA
8:00    DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

19.12.  SOBOTA | FB KŠTM SEVNICA
10:00   SPLETNA USTVARJALNICA: ORIGAMI BOŽIČNI OKRASKI

19.12.   SOBOTA| FB KŠTM SEVNICA
19:00    X-MAS KITARIADA

21.12.   PONEDELJEK | FB KŠTM SEVNICA
17:00    SPLETNI GIBALNI IZZIV

22.12.   TOREK | FB KŠTM SEVNICA
18:00    PRAVLJIČNE URICE Z GRADU

24.12.   ČETRTEK| KMEČKA TRŽNICA SEVNICA
8:00      DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

26.12.   SOBOTA | FB KŠTM SEVNICA
10:00    KORAK ZA KORAKOM: SPOZNAVAM SEVNICO

28.12.   PONEDELJEK| FB KŠTM SEVNICA
17:00    SPLETNI GIBALNI IZZIV

29.12.   TOREK | FB KŠTM SEVNICA
10:00    SPLETNA USTVARJALNICA: NOVOLETNI OKRASKI

29.12.   TOREK | FB KŠTM SEVNICA
18:00    PRAVLJIČNE URICE Z GRADU

31.12.   ČETRTEK | KMEČKA TRŽNICA SEVNICA
8:00      DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

1.12. DO 25.12. | WWW.KSTM.SI, FB KŠTM SEVNICA
             25 DNEVNI IZZIV SREČE

1.12. DO 6.1. | PO OBČINI SEVNICA
             HO-HO-LOV! - DECEMBRSKI LOV NA SREČO
 www.kstm.si
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Občinske strani

 
Občinski praznik je v vsej svoji širini tradicija. Tradicija 
srečevanja, druženja in spomina na dogodke, 
na katere smo ponosni. Številne prireditve so 
povezovanje vsako leto še bolj okrepile. Letošnje 
praznovanje pa je bilo prilagojeno sedanjim 
razmeram – na način povezanosti na daljavo, s 
številnimi spletnimi dogodki, s čimer smo poskušali 
vsaj delno nadomestiti odsotnost srečevanja.
 
Podelitev priznanj nagrajencem občine Sevnica je 
vsako leto eden najbolj slovesnih dogodkov v sklopu 
celomesečnega praznovanja občinskega praznika. 
Osrednja slovesnost s kulturnim programom, na 
kateri bi župan Srečko Ocvirk priznanja slovesno 
izročil prejemnikom, je bila sprva načrtovana za 
petek, 6. novembra. Po tradiciji osrednja slovesnost 
namreč vedno poteka na petek pred dnevom 
občinskega praznika, ki je 12. novembra. Slovesni 
dogodek je prestavljen za nedoločen čas, prejemnike 
pa predstavljamo v spletni različici. 
 
Vsakoletni uvod v praznovanje občinskega praznika 
je tiskovna konferenca, ki zajema podroben vpogled 
v celoletno delo Občine Sevnica na vseh področjih. 
Letošnja je potekala v sevniški kulturni dvorani 
oziroma na spletni povezavi. 
 

Vse ključne pridobitve in izzive zadnjega leta je v sliki 
in besedi zajel dokumentarni film Ob prazniku občine 
Sevnica 2020, ki si ga lahko ogledate na Facebooku in 
spletni strani ter na Youtubu Občine Sevnica.
 
Vsako leto 6. novembra svoj praznik zaznamuje 
Krajevna skupnost Zabukovje. Dogodkov, s katerimi 
bi počastili krajevni praznik, letos ni bilo mogoče 
pripraviti, je pa bilo na spletni strani Občine Sevnica in 
na našem Facebooku objavljeno voščilo predsednice 
Ane Ivanić.

Župan Srečko Ocvirk s podžupanom Janezom Kukcem
 in direktorjem občinske uprave Zvonetom Košmerlom

Praznični mesec 
na spletu

Letos mineva 75 let od vrnitve iz izgnanstva. 
Spletno poslanico, ki je objavljena na občinski 
spletni in Facebooku, so pripravili predstavniki 
koordinacijskega odbora Društva izgnancev Slovenije 
– Sevnica. Posnetek je nastal na začetku oktobra.

Dne 12. novembra je dan občinskega praznika občine 
Sevnica, ki je posvečen ohranjanju spomina na 
narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža in rešitev 
aktivistov iz sevniškega zapora med drugo svetovno 
vojno. Zato na ta dan občinska organizacija Združenja 
borcev za vrednote NOB vsako leto organizira 
slovesno polaganje cvetja k spomeniku padlim 
žrtvam NOB in k spominski plošči na stavbi sodišča 
v Sevnici. 
 
Letos sta se, prilagojeno razmeram, s položitvijo 
vencev spominu poklonila predsednica Občinskega 
odbora Združenja borcev za vrednote NOB 
Sevnica Vladka Blas in župan Srečko Ocvirk skupaj 
s predsednikom sevniške koordinacije Društva 
izgnancev Slovenije Vincencem Zalezino. Z recitacijo 
se je spominu poklonila Jelka Robar.
 
Letošnji prejemniki priznanj Združenja borcev za 
vrednote NOB Sevnica so: Jože Prijatelj, Cvetka 
Valant, Danijel Kuhar, Stanko Gorenjc, Alojz Bovhan, 
Marija Lupšina, Vincenc Zalezina in časopis Posavski 
obzornik. Priznanja bodo izročili, ko bodo to 
dopuščale razmere.

Na dan praznika 12. novembra je župan Srečko Ocvirk 
pripravil spletno poslanico, v kateri je povzel misli o 
aktualnem dogajanju in delu v preteklem obdobju. 

V mesecu praznovanja občinskega praznika sta bili 
predstavljeni tudi vsebinsko zelo obširni razstavi, 
ki vsaka na svojem področju prinašata pomemben 
kulturno-zgodovinski prispevek. Gre za razstavi 
Ribištvo na Sevniškem v preteklosti in Po sledeh 
obrtništva v občini Sevnica. Obe sta na ogled v 
prenovljenih prostorih spodnjega gradu na Glavnem 
trgu v Sevnici in sta trenutno zaprti za javnost zaradi 
aktualnih razmer. Zato vas vabimo, da si razstavo 
ogledate v spletni predstavitvi na Facebooku ali 
spletni strani Občine Sevnica. 

Predstavniki koordinacijskega odbora
 Društva izgnancev Slovenije – Sevnica

V sklopu kulturnih vsebin ob občinskem prazniku sta 
potekala spletna ogleda razstav, in sicer območne 
razstave Črkarija z ilustracijo in razstava del Pop Art, 
ki sta na ogled na Facebooku JSKD Sevnica. Tam so 
prav tako pripravili spletni ogled razstave jubilejnega 
XX. Sevniškega shoda Grad 2020. 

Na Facebooku sevniškega gradu so pripravili spletni 
Radogost večer z Rudijem Stoparjem in gostjo Nino 
Gole. V Oknu Radogost se predstavlja slikarka Nina 
Gole, mlada prvakinja z zlato plaketo lanskega XIX. 
mednarodnega sevniškega likovnega shoda – Grad 
2019. 

Razstava Po sledeh obrtništva v občini Sevnica

Polaganje cvetja pri spomeniku NOB v središču Sevnice

Razstava Ribištvo na Sevniškem v preteklosti

Razstava v Knjižnici Sevnica

Razstava jubilejnega XX. Sevniškega shoda Grad 2020

Okno Radogost z delom slikarke Nine Gole

Nagovor župana Srečka Ocvirka
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Tretji petek v novembru je v Sloveniji razglašen za dan 
slovenske hrane. Zakaj v domačem okolju pridelano 
hrano bolj in s čim manj posredniki vključevati na 
jedilnike, je veliko argumentov: večja kakovost, 
sledljivost in varnost hrane, izboljšanje zdravja, 
ohranjanje urejenosti in obdelanosti podeželja, 
krepitev ekonomske blaginje lokalnih pridelovalcev 
in predelovalcev z ustvarjanjem delovnih mest ter 
vpliv na pozitiven razvoj kmetijstva kot pomembne 
gospodarske panoge.
 
Še posebno v tem zelo zahtevnem času najprej 
pomislimo na domače pridelovalce in predelovalce. 
Kmečka tržnica v Sevnici obratuje po rednem 
delovnem času, in sicer ob sredah, petkih in sobotah, 
od 8. do 12. ure, skladno z epidemiološkimi ukrepi. 
Vabljeni tudi k obisku spletne strani www.domace.
sevnica.si s predstavitvijo najrazličnejših ponudnikov, 
ki se še dopolnjuje.

www.domace.sevnica.si  

 
Podelitev priznanj nagrajencem občine 
Sevnica je vsako leto eden najbolj slovesnih 
dogodkov v sklopu celomesečnega 

praznovanja občinskega praznika.

Občinska priznanja prejmejo občani in drugi 
posamezniki ter organizacije, ki pomembno 
pripomorejo k boljšemu, kakovostnejšemu 
in polnejšemu življenju občanov, razvoju 
in ugledu občine Sevnica na področju 
gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, 
ekologije, znanosti in drugih področjih 

človekove ustvarjalnosti.
Sklep o dobitnikih priznanj sprejme Občinski 
svet Občine Sevnica na predlog Komisije za 

pravne in splošne zadeve.
Osrednjo slovesnost s kulturnim programom, 
na kateri bi župan Srečko Ocvirk priznanja 
slovesno izročil prejemnikom, je bilo sprva 
načrtovano izvesti v petek, 6. novembra. Po 
tradiciji osrednja slovesnost namreč vedno 
poteka na petek pred dnevom občinskega 
praznika, ki je 12. novembra. V luči trenutnih 
razmer pa je slovesni dogodek prestavljen za 

nedoločen čas.
Prejemnike priznanj predstavljamo v spletni 

različici na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si.

Prijazno vabljeni k ogledu.
 

Grb 
Občine Sevnica

PODJETJE EVERGREEN 
~

Zlata plaketa 
Občine Sevnica

MATJAŽ POHAR
JOŽE LAZAR

~
Srebrna plaketa
 Občine Sevnica

ROTARY KLUB SEVNICA
MARJAN LOČIČNIK
MIRJANA JELANČIČ

Priznanja Občine Sevnica 
(foto: Urban Baumkirher, november 2019)

Prejemniki priznanj 
Občine Sevnica 

za leto 2020

 
Osrednja točka 19. redne seje občinskega sveta 18. 
novembra je bila namenjena obravnavi predloga 
proračuna za leto 2021. Ta osrednji izvedbeni akt 
opredeljuje delo celotnega leta in vključuje vse 
aktivnosti, ki jih Občina Sevnica skupaj s posrednimi 
in neposrednimi proračunskimi uporabniki izvaja 
s ciljem zagotavljanja kakovostnega bivanja in 
delovanja vseh občank in občanov. 
 
Občinska uprava je pripravila predlog proračuna, 
ki upošteva vsa do zdaj znana dejstva in finančne 
okvirje. Predvidena višina proračuna znaša 20,3 
milijona evrov. Zagotavlja sredstva za tekoče delo in 
izvajanje vseh rednih zakonskih nalog, predvidene 
investicije pa so sorazmerno razporejene z 
vsebinskega in teritorialnega vidika. 
 
Po vsebinski razpravi so člani in članice sveta predlog 
proračuna soglasno podprli, ob tem pa podali svoje 
predloge za izvedbo investicij in hkrati širše strateške 
pobude. Do predlog in pobud se bo občinska uprava 
opredelila in jih upoštevala v okviru zmožnosti, po 
obravnavi s strani vseh delovnih teles pa sledi prva 
obravnava odloka o proračunu na decembrski seji 
občinskega sveta.

Predlog proračuna 
za leto 2021

 
Od 26. oktobra do 24. novembra je potekala 
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 
3). Gre za tretjo obsežno spremembo krovnega 
prostorskega dokumenta, ki je bil sprejet v letu 2012.
 
Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, 
ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen 
in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. 
Prilagajanje krovnega prostorskega akta potrebam 
posameznikov in gospodarstva je zato ena ključnih 
nalog na tem področju.

Glede na razmere je Občina Sevnica pripravila spletni 
prenos javne obravnave, ki je bila 11. novembra 
v Kulturni dvorani Sevnica. Posnetek je v celoti 
dostopen na Facebooku Občine Sevnica. Vsebinsko 
predstavitev dopolnjenega osnutka SD OPN 3 je 
po uvodnih nagovorih župana Srečka Ocvirka in 
vodje Oddelka za okolje in prostor Romana Perčiča 
podala predstavnica izdelovalca akta, Ljubljanskega 
urbanističnega zavoda, dr. Petra Vertelj Nared.
 
Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 
prostorskega načrta so poleg pobud občanov in 
razvojnih projektov občine tudi nove strokovne 
podlage, posegi v območja urejanja državnih 
prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih 
smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z 
dejansko rabo zemljišč in katastrom. Obravnavano je 
celotno območje občine, spremembe pa se nanašajo 
na tekstualni in grafični del občinskega prostorskega 
načrta.
 
Rok za oddajo pripomb in predlogov je potekel na 
zadnji dan javne razgrnitve, 24. novembra 2020. 
Občina Sevnica bo pripombe in predloge proučila 
in do njih zavzela stališča, občinski svet pa jih bo 
obravnaval in se do njih opredelil. Stališča bodo nato 
objavljena na občinski spletni strani in oglasni deski 
občine. Zaključek priprave s sprejetjem odloka je 
načrtovan v sredini prihodnjega leta.

Vodja Oddelka za okolje in prostor 
Roman Perčič in predstavnica izdelovalca akta, 

Ljubljanskega urbanističnega zavoda dr. Petra Vertelj Nared

Tretja sprememba 
občinskega 
prostorskega načrta

Sevniški fotograf in kronist Ljubomir Motore je 
pripravil fotografsko razstavo Sevniških 40, ki 
prikazuje življenje v občini Sevnica leta 1980 – 
življenje izpred 40 let v 40 fotografijah. Fotografije 
so razstavljene na prostem, na ograji med sevniško 
avtobusno in železniško postajo. 

Posebno gesto je občinskemu prazniku namenila 
Godba Sevnica, ki je v sodelovanju z Občino Sevnica 
pripravila glasbeno voščilo. Posnetek je nastal ob 
promenadnem nastopu na začetku oktobra.

Občinski praznik pa se končuje z Vencembrom – 
spletno predstavitvijo odprtja 7. razstave adventnih 
venčkov ob Savi v organizaciji Turističnega društva 
Loka pri Zidanem Mostu.
 
Če si katere izmed naštetih vsebin še niste ogledali, 
lahko to storite kadarkoli – z dostopom na naša 
spletna omrežja. Lepo vabljeni k obisku. 

Ena od 40 fotografij v sklopu razstave Sevniških 40

Godba Sevnica z dirigentom Maticem Nejcem Krečo

#občinasevnica

www.obcina-sevnica.si
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Na Rdečem križu Sevnica znova pripravljamo 
dobrodelno akcijo, katere osrednji dogodek je bil 
pretekla leta vedno zelo dobro obiskani koncert. Žal 
ga letos zaradi epidemije ne moremo organizirati, 
naši uporabniki pa pomoč potrebujejo vsak dan. 
V teh težkih časih se je povpraševanje pri nas še 
povečalo.
Letos iz lastnih sredstev ne moremo v večjem obsegu 
financirati nakupa prehrambnih paketov. Čeprav 
smo ves čas prvega vala epidemije zaradi covida-19, 
ko je bilo skoraj vse zaprto, in tudi zdaj, nepretrgano 
delovali, morali pa smo prekiniti naše dejavnosti 
prve pomoči, ki so temelj našega financiranja. 
Namen letošnje akcije je torej znova zbiranje sredstev 
za nakup paketov pomoči za naše občane, ki so take 
pomoči potrebni. 
Lanski projekt je bil zelo uspešen. Iskrena hvala 
vsem, ki ste se udeležili našega koncerta ali ste bili 
darovalec. 

S prodajo vstopnic, srečelovom, prostovoljnimi 
prispevki in finančnimi donacijami podjetij smo 
zbrali 6.684,04 €. S temi sredstvi smo nabavili 465 
prehranskih paketov, 102 pralnih praškov, 246 
toaletnih kompletov ter poravnali stroške ozvočenja 
in avtorske agencije.
Na vse ljudi dobrega srca se obračamo s prošnjo, 
da znova stopimo skupaj in naredimo kaj dobrega 
za sokrajane. Pomagate nam lahko s finančno 
pomočjo na transakcijski račun NLB 0237 9001 7732 
206, s pripisom Za dobrodelno akcijo ali z donacijo 
prehranskih izdelkov z daljšim rokom trajanja. 
Vsem želimo veliko zdravja. Skupaj zmoremo vse.
  

 Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RKS OZ Sevnica 

Občani Sevnice, 
stopimo skupaj 
za nakup paketov pomoči 

Vsako leto od 1. do 8. novembra poteka Teden 
solidarnosti Rdečega križa Slovenije, ko na vseh 
poslovnih enotah Pošte Slovenije pošiljkam dodajo 
doplačilne znamke, na vseh železniških in avtobusnih 
postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice. Letos 
smo ob vsaki pošiljki ali vozovnici doplačali 0,17 evra.
Slovar slovenskega knjižnega jezika drugi pomen 
besede solidarnost opiše kot: podpiranje, 
odobravanje ravnanja, mnenja koga, pripravljenost 
za medsebojno pomoč, sodelovanje in zavest 
skupnosti, medsebojne povezanosti posameznikov 
zlasti v družbenem življenju. Solidarnost je torej 
ravnanje posameznika ali skupnosti, ki podpira 
drugega, pomaga drugim, skupini ali skupnosti. 

Predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna 
Mikuž je povedala, da z doplačilom poštnine ali 
javnega prevoza v vrednosti 0,17 evra vsakdo 
prispeva delček v Sklad solidarnosti Rdečega 
križa Slovenije: »Do zdaj smo v letu 2020 iz Sklada 
solidarnosti za nujno potrebne enkratne pomoči ob 
neurjih ali manjših nesrečah v Sloveniji, kot so požari 
ali zemeljski plazovi, namenili skupaj 109.525 evrov.«
Skoraj tretjino tega celotnega zneska, natančneje 
30.000 evrov, pa so na prošnjo Območnega združenja 
Rdečega križa Sevnica iz RKS letos namenili v našo 
občino, katere del je 30. avgusta zajelo silovito neurje 
z močnim vetrom in točo. Prizadeta so bila območja 
krajevnih skupnostih Loka pri Zidanem Mostu, 
Boštanj in Šentjanž, predvsem pas na širšem območju 
vse od Razborja, Loke, Brega, Šentjurja, Račice, 
Šmarčne do Šentjanža in Brunka. Neurje je uničevalo 
strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov, silovita 
toča je razbijala okna, uničevala fasade, avtomobile. 
Uničenih je bilo ogromno kmetijskih pridelkov. 

Celoten pridobljeni znesek je bil namenjen za 
namensko pomoč krajanom omenjenih krajevnih 
skupnosti za sanacijo škode. Prošnje je obravnavala 
komisija, sestavljena iz predstavnikov krajevnih 
organizacij RK in predstavnikov posamezne krajevne 
skupnosti.

Na RK Sevnica smo hvaležni RKS, ker je prisluhnilo 
naši prošnji, da smo lahko pomagali našim krajanom.
 

RKS in Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica

30.000 evrov iz Sklada 
solidarnosti Rdečega 
križa Slovenije za naše 
krajane, ki so bili najbolj 
prizadeti v neurju s točo

 
Po uspešno izvedeni sanaciji obzidja cerkve sv. Jurija 
v Trnovcu pred dvema letoma in zamenjavi ostrešja 
in kritine v preteklem letu se je Odbor za obnovo v 
širši sestavi domačinov odločil, da letos obnovimo 
še streho na preostalem delu cerkve. Seveda smo 
se bili prisiljeni projekta lotiti v nekoliko drugačnih 
razmerah, kot smo bili tega vajeni. Že spomladi 
smo naleteli na določene težave med posekom in 
razrezom potrebnega lesa, a smo kljub temu veliko 
upanje namenili prihajajoči jeseni. Dela smo začeli 
sredi septembra in tudi takrat naleteli na nekatere 
omejitve. Odločeni smo bili vztrajati do konca, kar pa 
je za nas v danih razmerah pomenilo vsakodnevno 
žrtvovanje svojega časa v celomesečnem obdobju. 

Ob uspešnem zaključku del nas je spremljal prijeten 
občutek sreče in duševnega zadoščenja, ker smo 
kot predstavniki sedanje generacije poskrbeli, da 
bo ta zgodovinski biser še naprej s ponosom in 
hvaležnostjo bedel nad našimi zaselki, predvsem pa 
vinogradi, ki mu segajo skoraj v naročje. 
Odbor za obnovo se najprej zahvaljuje vsem 
podpornikom za izkazano zaupanje in spodbudo v 
teh neprijetnih časih, še posebno pa za sleherni dar 
in pomoč, brez katere tako zahtevnega projekta ne bi 
bilo mogoče izvesti.
 
Močno upamo in si želimo, da bomo lahko to 
pridobitev prihodnje leto na jurjevo in martinovo 
nedeljo vsi skupaj zdravi pobliže spoznali, strnili vtise 
in skovali načrt za prihodnost.
 

Jože Baumkirher

Sveti Jurij 
ima pa novo kapo

 
Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica 

             
Koledar je primerno in uporabno darilo za poslovne 
parterje in posameznike. Če pa podarimo koledar z 
motivi  iz svoje občine, je to pomemben prispevek k 
promociji naše občine.

Tudi za leto 2021 je pripravljen zanimiv koledar. Na 
Sevniškem se lahko pohvalimo z bogato kulinarično 
tradicijo in dediščino. Tako letošnji koledar 
predstavlja izbor ponudnikov, katerih izdelki imajo 
certifikat Sevnica Premium. Koledar bo sestavljen iz 
13 listov – 12 mesecev,  naslovnice in podložnega 
kartona, na katerega je mogoče dotiskati logotip 
podjetja, zavoda in voščilo. Koledarji bodo pakirani v 
lep  ovitek. Mera koledarja je: 60 cm višina, 32 cm  
širina. 
 
Cena koledarja je 6,80 evrov.

Naročila in informacije: 
07 81 61 072 ali 051 680 288, 

alenka.kozorog@kstm.si.

Ponudba za nakup 
koledarja 2021 – 
motivi iz sevniške občine
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Letos smo priča številnim spremembam, ki temeljito 
posegajo v klasične načine druženja in komunikacije. 
S tem se spreminjajo naše vsakodnevne življenjske 
navade in potrebe. 

Če je osrednja naloga televizije, radia, spletnih 
medijev in družabnih omrežij hitro poročanje o 
vsakodnevnih temah, je vloga glasil, kakršno so 
Grajske novice, nekoliko drugačna. Je trajnejša in je 
povezovalna. V uredništvu Grajskih novic skrbimo za 
združitev pomembnejših dogodkov, ki jih večinoma 
zapišete in na portal Moja občina vnesete sami, s 
tem pa v celoto povežete mesečni utrip vseh krajev 
sevniške občine. Ker si želimo, da bi Grajske novice 
vsebovale čim več tem, o katerih bi želeli prebirati in 
se informirati, vas vabimo, da odgovorite na nekaj 
vprašanj v anketi. Dostopna je na spletni povezavi 
https://www.1ka.si/a/302533 in tudi na spletnih 
straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica. 
Vabimo vas k elektronskemu izpolnjevanju anket, 
lahko pa jo vrnete tudi po pošti na naš naslov: 
Uredništvo Grajskih novic, KŠTM Sevnica, Glavni trg 
19, 8290 Sevnica. 
Izpolnjene ankete zbiramo do konca leta 2020.
 
Z izpolnitvijo se strinjate z zbiranjem vaših osebnih 
podatkov. Posredovanje anketnih in osebnih 
podatkov je prostovoljno. 
Dovoljujem zbiranje in obdelavo mojih osebnih 
podatkov, skladno z 8. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter 
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) 
in na podlagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18), z namenom izvedbe ankete o zadovoljstvu z 
mesečnikom Grajske novice. 

 Hvala za vaš čas in sodelovanje. 

Uredništvo Grajskih novic

Vabilo k izpolnitvi ankete

Ansambel Franca Ocvirka je narodnozabavna 
zasedba, ki je začela delovati 11. novembra 1984. 
Ustanovil jo je vodja ansambla, Franc Ocvirk, njihov 
prvi nastop pa je bil na martinovanju v gostilni Janc 
na Studencu. To je bila tudi njihova odskočna deska 
v svet glasbe. Na Studencu so igrali celo leto na tako 
imenovanih sobotnih plesih.

Ansambel je na začetku deloval v petčlanski zasedbi, 
pozneje pa kot trio. Zadnjih 25 let delujejo v 
štiričlanski zasedbi, ki jo sestavljajo vodja ansambla 
in harmonikar Franc Ocvirk iz Sevnice, bas kitarist 
in baritonist Matjaž Koželj iz Šentjurja, kitarist Jože 
Imperl iz Sevnice in pevka Lidija Mužerlin iz Svetega 
Štefana pri Šentjurju. Ohranjajo štiriglasno petje z 
ženskim vokalom.
Ansambel igra po vsej Sloveniji predvsem na porokah, 
veselicah, različnih koncertih, tudi dobrodelnih, 
veliko pa so nastopali tudi v Nemčiji.
V 35 letih je ansambel posnel eno kaseto, tri 
zgoščenke, četrta pa nastaja. Veliko posnetkov 
se predvaja na različnih radijskih in televizijskih 
postajah. Udeležili so se različnih festivalov: festival 
Števerjan, Graška Gora, Vurberk, Lenart in pa Ptuj. 
Na festivale imajo lepe spomine, saj so se tam stkala 
tudi glasbena prijateljstva.

Skladbe, ki jih igrajo in prepevajo, so večinoma 
nastale izpod peresa Franca Ocvirka, nekaj so jih 
napisali Brane Zupanc, Ivan Malavašič in pokojni 
Roman Hadjiali. 
Ansambel je načrtoval tudi jubilejni koncert, ki ga žal 
zaradi znanih ukrepov niso mogli izpeljati. Zato so 
termin prestavili za nedoločen čas.
 

Vir: Ansambel Franca Ocvirka 

35 let delovanja 
ansambla Franca Ocvirka

 
V akciji Korak za korakom smo na KŠTM Sevnica 
združili znanje in moči z vseh štirih področij, ki jih 
pokrivamo. V prihodnjih mesecih bomo raziskovali 
občino in okolico ter iskali možnosti za kakovostno 
preživljanje prostega časa – spoznavali kulturno in 
naravno dediščino, se podali na neznane poti, se 
srečevali z zanimivimi posamezniki, okušali lokalne 
dobrote, spoznavali lokalne ponudnike in pokukali v 
vsako luknjo, ki je še ne poznamo. 

Korak za korakom 
raziskujemo Sevnico

Morda pa odkrijemo še kaj novega in še vas 
navdihnemo, da se odpravite na spoznavanje 
občine. Vse to bomo posneli in z vami delili v 
kratkih videoprispevkih, ki jih bomo na Youtubu 
KŠTM Sevnica in Facebooku KŠTM Sevnica, Mladi v 
Sevnici in Visit Sevnica objavili vsako zadnjo soboto v 
mesecu. Prva dva si že lahko ogledate, mi pa za vas že 
raziskujemo in pripravljamo vsebino za tretji video. 
Se gledamo.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Na začetku leta 2020 je luč sveta ugledala nova 
kolektivna blagovna znamka (KBZ) Sevnica Premium, 
ki je nastala v sklopu Strategije razvoja turizma 
občine Sevnica 2019–2024. 

P r e d s t a v n i k i 
l a s t n i k a 
KBZ Sevnica 
Premium, t. j. 
Občine Sevnica, 
p r e d s t a v n i k i 
nosilca KBZ, t. j. 
KŠTM Sevnica, 
in predstavniki 
s t r o k o v n e 
komisije smo 
januarja podelili 
prve certifikate 
k a k o v o s t i 

Sevnica Premium. Certifikat kakovosti ima do zdaj 
5 rokodelskih izdelkov treh ponudnikov, 48 živilskih 
pridelkov in izdelkov 12 ponudnikov in 19 jedi in 
pijač, postreženih na gostinski način, ki jih dobite pri 
sedmih ponudnikih v naši občini. Tem se je oktobra 
pridružil še naziv hiša gastronomije Sevnica Premium. 
Na podlagi razpisa, objavljenega 2. septembra letos, 
je 14. septembra strokovna komisija, v sestavi prof. 
dr. Janez Bogataj, Franci Jezeršek in dr. Tanja Lešnik 
Štuhec, ocenila Gostilno Repovž. Ta namreč edina 
izpolnjuje splošne pogoje za pravico do pridobitve 
naziva hiša gastronomije, saj morajo te ponujati 
izbrano dnevno ponudbo vrhunskega kuharja v 
družbi izbranih vin ali drugih pijač, ki jih predstavi 
hišni sommelier, izpolnjevati splošne in senzorične 
kriterije, ki se nanašajo na sezonsko in lokalno 
obarvano gastronomsko ponudbo jedi in pijač 
v lokalno obarvanem ambientu, gostu ponujati 
spoznavanje z lokalnimi ponudniki in pokušino 
lokalnih dobrot, ki so del kulinarične piramide in tudi 
hišne jedi. Vse to mora biti pripravljeno iz izbranih 
živil, ki najmanj 50-odstotno izhajajo z območja 
občine Sevnica. Gostilna, ki lahko kandidira za 
naziv hiša gastronomije stremi k trajnostnemu in 
družbeno odgovornemu vedenju do gostov, svojih 
zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja. Člani 
strokovne komisije so pozdravili vse dosežke Gostilne 
Repovž in podelili pravico do uporabe naziva hiša 
gastronomije KBZ Sevnica Premium. Naziv bodo 
kolektivu Gostilne Repovž uradno predali župan 
Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek in predstavnik strokovne komisije takoj, 
ko bodo razmere, povezane z epidemijo, ugodnejše. 
Ob tej priložnosti pa vsem članom kolektiva Gostilne 
Repovž čestitamo za pridobitev še enega v vrsti 
nazivov, ki jih hiša že ima. Upamo, da jim bo v enak 
ponos, kot je nam. 

Ponudnike, katerih izdelki imajo certifikat Sevnica 
Premium, najdete na spletni strani 
www.visit-sevnica.com v zavihku Sevnica Premium. 
Obiščete pa jih lahko tudi na sobotni kmečki tržnici 
v Sevnici.

Annemarie Culetto, 
koordinatorica KBZ Sevnica Premium na KŠTM Sevnica

240mm x 240mm x 50mm

Sevnica Premium – 
kolektivna 
blagovna znamka, 
ki združuje najboljše
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TZOS

www.
visit-sevnica.com

Novembra v Turistični zvezi občine Sevnica v sklopu 
prireditev ob občinskem prazniku podeljujemo 
posebna občinska priznanja moja dežela lepa in 
gostoljubna. V sklopu projekta Turistične zveze 
Slovenije, ki se mu vrsto let pridružujemo tudi v 
Sevnici, se ocenjujejo urejenost, skrb za okolje 
in gostoljubnost. Člani občinske komisije Moja 
dežela, lepa in gostoljubna in člani UO TZOS vsako 
leto izberemo najmanj enega posameznika ali 
društvo ter mu ob tej priložnosti podelimo posebno 
občinsko priznanje moja dežela, lepa in gostoljubna. 

Kljub situaciji, v kateri smo se znašli letos, so naše 
oči ostajale odprte in naloga tokrat ni bila težka. 
Ničkolikokrat smo se v tem letu podali ven, v naravo 
in iskali poti, na katerih bi vsaj za trenutek lahko 
pozabili na vsakdanje skrbi. In na veliko srečo smo 
jih odkrili veliko. Urejene, vzdrževane, trasirane 
in markirane so nas vodile do najlepših razgledov 
v občini Sevnica. Planinske in pohodne poti pa 
niso dobrodošle le nam občanom, temveč čedalje 
bolj prepoznavne in priljubljene tudi širše, s čimer 
predstavljajo pomemben del turistične ponudbe 
Sevnice in Posavja nasploh. Zavedati se je treba, da 
za to urejenostjo, ki se marsikdaj zdi samoumevna, 
stojijo posamezniki prostovoljci, ki v svojem prostem 
času z odgovornostjo, vestno in z veseljem za te poti 
tudi skrbijo, jih vzdržujejo, čistijo. To se je pokazalo 
tudi po neurju, ki je del občine zajelo konec avgusta. 
In tem posameznikom gre priznanje in zahvala, da 
je pobeg v lepši danes lažji in predvsem varnejši. 
Posebno občinsko priznanje moja dežela, lepa in 
gostoljubna Turistična zveza občine Sevnica letos z 
veseljem namenja članom in članicam Planinskega 
društva Lisca Sevnica za skrb in urejanje planinsko 
pohodniških poti na območju občine. Razglasitev 
prejemnika je bila tokrat objavljena v videoposnetku 
na Facebooku Turistične zveze občine Sevnica, na 
katerem si jo še vedno lahko ogledate. Priznanje 
bomo članom osebno predali, ko bo to mogoče. Na 
tem mestu pa še enkrat iskrene čestitke.

Annemarie Culetto, predsednica TZOS

Posebno občinsko 
priznanje moja dežela, 
lepa in gostoljubna 
sevniškim planincem

 
Leto 2020 nam kroji novi koronavirus in z njim 
povezani ukrepi. V skrbi za zdravje vseh nas se nam 
tako v času, ko je še posebno izpostavljena »socialna 
distanca«, zdi še kako pomembno, da ohranjamo 
socialno bližino. Kdaj, če ne decembra? Loka pri 
Zidanem Mostu se zato v zadnjem mesecu leta 
že sedmo leto zapored spreminja v vencembrsko 
vas. Kljub fizični oddaljenosti se bomo člani 
Turističnega društva Loka pri Zidanem Mostu, 
povabljeni pa tudi vsi vi, trudili slediti namenu 
in cilju projekta Vencember, ki ga, z osrednjim 
simbolom – adventnim vencem – pripravljamo že 
sedmo leto. Tudi letos (tokrat na poseben, drugačen 
način) bomo v tem mesecu stremeli k povezovanju, 
združevanju, medgeneracijskemu sodelovanju in 
širjenju prazničnega duha. V teh časih namreč še 
bolj občutimo potrebo in željo po povezanosti in 
pripadnosti z nam bližnjimi – družino, prijatelji in (so)
občani.

Letošnji vencember je drugačen. Odprli smo ga s 
spletnim dogodkom na Facebooku Turističnega 
društva Loka pri Zidanem Mostu in Facebooku Občine 
Sevnica na prvo adventno nedeljo ob 14. uri, kot vsa 
leta do zdaj. Še vedno si ga lahko ogledate. Sicer pa 
bodo letošnji Vencember zaznamovali izzivi. Sledite 
jim na našem Facebooku. Vabljeni tudi na sprehod 
na adventno stezo, na kateri je vse do 6. januarja 
2021 na ogled 7. razstava adventnih vencev.
Naj vas v teh decembrskih dneh greje misel, da niste 
sami. 

Člani TD Loka pri Zidanem Mostu

Foto: Bojan Dremelj

Vencember v vsako hišo

 
Kulturno-športno društvo Lukovec v tem letu 
praznuje 20-letnico svojega aktivnega delovanja. 
Ustanovljeno je bilo z namenom oživiti kulturno, 
turistično in športno dejavnost in s tem popestriti 
dogajanje na vasi ter širiti povezanost in sodelovanje 
ljudi. V tem času smo organizirali kar nekaj odmevnih 
glasbenih koncertov, gostili glasbene goste, izvedli 
nekaj vrtnih veselic in športnih dogodkov. Vsako leto 
pa izvedemo tudi prireditve po predhodno sprejetem 
načrtu: materinski dan, glasbeni večer, blagoslov 
pohodnikov in planincev, jurjevanje, postavitev 
mlaja, kresovanje, srečanje starostnikov, pohod na 
Poganko, postavitev božičnih jaslic, božične delavnice 
in obisk Božička. Širimo tudi socialno mrežo v vasi z 
obiskom starejših vaščanov ob njihovih jubilejih in 
obiščemo družine z novorojenčki. V društvu imamo 
tudi sekcijo Aktiva žena Lukovec, ki ob prireditvah 
poskrbi za kulinarične dobrote. Bili smo tudi nosilci 
gradnje kulturnega doma na Lukovcu, kjer se izvajajo 
vse aktivnosti društva. Ob letošnjem praznovanju 
obletnice društva smo načrtovali slavnostno sejo 
s kulturnim programom, a je žal zaradi previdnosti 
pred morebitnim širjenjem virusa nismo mogli 
izvesti. Lahko pa rečem, da smo letos praznovali 
delavno. V zgornjih prostorih kulturnega doma smo 
zgradili nove sanitarije za lažji dostop invalidov in na 
novo opremili čajno kuhinjo in tudi sočasno uredili še 
nedokončana dela pri okolici doma. Manj zahtevna 
dela smo udarniško opravili sami, zahtevnejša pa 
zunanji izvajalec. Ob tej priložnost se zahvaljujemo 
Občini Sevnica in Krajevni skupnosti Boštanj za 
pomoč pri izvedbi načrta.

Dvajset let ni dolga doba, a smo veseli, da smo s 
pomočjo društva v tem času ohranili stare vaške 
običaje, se predstavili širšemu okolju, utrdili 
povezanost in sodelovanje v vasi ter poskrbeli za 
razvedrilo vaščanov.
 

 Stanko Lisec, KŠD Lukovec

KŠD Lukovec 
praznuje 20 let delovanja

>>>     >>>     >>>     >>>     >>>
 
Na KŠTM Sevnica smo za vas pripravili izziv Ho-Ho-
LOV! – decembrski lov na srečo, ki bo zadnji mesec v 
letu tudi v teh časih naredil prazničen. Na delovnem 
listu, ki ga najdete v tej številki Grajskih novic ali na 
spletni strani www.kstm.si, vas čaka 10 nalog. Sedem 
jih opravite na območju občine, 3 v zavetju svojega 
doma. 

Izpolnjen delovni list nam nato najpozneje 
do 10. januarja 2021 pošljite po pošti na 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica 
ali skeniranega po e-pošti na dozivljaj@kstm.si 

s pripisom Ho-ho-LOV! 
ter sodelujte v žrebanju za super nagrade. 

Več o izzivu poiščite na spletni strani www.kstm.si. 
 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

>>>     >>>     >>>     >>>     >>>

NAMIG ZA PREMIK

 Informacije: 
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

TRŽNICA

bo odprta tudi v

  četrtek, 24.12.2020

in 

četrtek, 31.12.2020.

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Na praznične dneve bo tržnica zaprta. 

Polepšajmo si praznike 

z lokalnimi dobrotami. 
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Turizem

Ho-ho-LOV!
decembrski lov na srečo

Pripravili smo izziv, ki bo december tudi v teh časih naredil
prazničen. Opravi vseh 10 nalog in se poteguj za super nagrade. Vse
kar moraš storiti je, da opraviš 3 naloge doma in 7 nalog na območju

občine Sevnica. Izpolnjen delovni list nam vrneš po pošti ali
skeniranega po e-pošti dozivljaj@kstm.si.

NAVODILA IN POGOJI SODELOVANJA:
- V izzivu lahko sodelujete otroci in odrasli.

- Izziv traja od 1. decembra 2020 do 6. januarja 2021.
- Vsak, ki v celoti opravi Ho-ho-LOV! in delovni list najkasneje do 10. januarja 2021 pošlje na

KŠTM Sevnica, sodeluje v nagradnem žrebanju. Sodelujete lahko v žrebanju za otroške in odrasle
nagrade.

- Podrobnejši pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.kstm.si.

Ho-ho-LOV! je opravil/a:

IME IN PRIIMEK: ______________________________________________

NASLOV BIVALIŠČA: ___________________________________________

E-NASLOV: _________________________________________________

Sodelujem v Ho-ho-LOV!u (izberi eno):      za otroke      za odrasle
   Strinjam se, da moj e-naslov uporabite za pošiljanje e-novic KŠTM Sevnica.
   Strinjam se, da moje podatke uporabite za potek in obveščanje o nagradni
igri.
    Za mladoletne: Strinjam se da moj otrok/varovanec sodeluje v izzivu.

Podpis: __________________

 @kštmsevnica @visitsevnica #Ho-ho-LOV! #čudežnidecember #visitsevnica
www.kstm.si

Č

1) POHOD Z LUČKO NA GRAD SEVNICA
Datum: ______________________

2) SPREHOD PO ADVENTNI STEZI V LOKI PRI ZIDANEM MOSTU -
VENCEMBER

KOLIKO ADVENTNIH VENČKOV VISI NA OGRAJI? ___________________
Datum: ______________________

3) SPREHOD V DEŽJU ALI SNEGU
KJE? ___________________

Datum: ______________________

4) OGLED JASLIC V ŽUPNIJSKI CERKVI POVIŠANJA SVETEGA KRIŽA
BOŠTANJ

Datum: ______________________

Naokrog

5) OBIŠČI POLJUBEN KRAJ ALI KOTIČEK, KI GA ZAZNAMUJE PRAZNIČNA
OKRASITEV IN OSVETLITEV

KRAJ: _______________________
Datum: ______________________

Izpolnjen delovni list najkasneje do 10. 1. 2021 pošlji
na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica s pripisom 

»Ho-ho-LOV!« ali skeniranega
na mail dozivljaj@kstm.si. Od vseh popolno

izpolnjenih bomo v sredo, 13. 1. 2021, izžrebali prejemnike nagrad.

Za kakšne nagrade se poteguješ?

Otroške:

1 x sezonska karta za bazen Sevnica
1x poni urica v Konjeniškem klubu Vranje – Sevnica

1 x žak'l presenečenja

Odrasle:

1 x Knapovska košarica za par
1 x degustacija posavskih vin za 2 osebi na gradu Sevnica

1 x košarica izbranih lokalnih dobrot Sevnica Premium
 

Si pripravljen/a še na nekaj več?

Objavi fotografije Ho-ho-LOV!a na facebook in/ali instagram
profilu in nas označi @KŠTMSevnica in @VisitSevnica.
Ne pozabi dodati #čudežnidecember #visitsevnica in

 #Ho-ho-LOV!, da jih bomo našli. Morda prav tvojo fotografijo
delimo naprej in jo nagradimo s praktično nagrado KŠTM Sevnica.

Podelili jih bomo 10. 

Organizator Ho-ho-LOV!a - decembrskega lova na srečo je KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, dozivljaj@kstm.si, www.kstm.si

6) OBESI DOBRO ŽELJO NA DREVO ŽELJA NA TRGU SVOBODE
ALI NA ZAHODNI TERASI GRADU SEVNICA

KRAJ: ________________________
Datum: ______________________

Doma

10) ZUNAJ NASTAVI HRANO ZA PTIČKE IN JIH OPAZUJ SKOZI
OKNO.

Datum: ______________________

9) IZ LOKALNIH SESTAVIN, KI JIH LAHKO KUPIŠ TUDI NA KMEČKI
TRŽNICI, SKUHAJ ZAJTRK, KOSILO ALI VEČERJO.

KAJ: ________________________
Datum: ______________________

8) PRIPRAVI SLADICO, KI VSEBUJE SEVNIŠKO VOŠČENKO,
MODRO FRANKINJO, OCVIRKE ALI MED.

KAJ: ________________________
Datum: ______________________

7) IZLET NA RAZGLED
KAM? ________________________
Datum: ______________________
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www.kstm.si/grad-sevnica

 
Letos obeležujemo že 20. tradicionalni mednarodni 
sevniški likovni shod Grad 2020, na katerem se 
je v vseh teh letih zvrstilo veliko različnih likovnih 
ustvarjalcev iz Slovenije in tujine. Sodelovali so tudi 
trije mentorji, akademski slikar Alojz Konec, slikarka 
Jerca Šantej in vsestranski umetnik Rudi Stopar. 
 

Tokratna razstava je v marsičem posebna. Nastajala je 
v času ob 20. jubileju, na prehodu v novo ustvarjalno 
desetletje in v spletni različici, kar pa ni razlog, da ne 
bi ostali povezani tudi v teh časih, čeprav se z avtorji 
ne moremo osebno družiti.
 
Junija so likovna dela zaradi neugodnih 
epidemioloških razmer nastajala v domačih okoljih 
ustvarjalcev. Na razpis, ki ga pripravljata JSKD OI 
Sevnica in Zveza kulturnih društev Sevnica, se je 
prijavilo kar 46 likovnih ustvarjalcev iz celotne 
Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške. 
Letošnja razstava v prostorih Mosconove galerije na 
sevniškem gradu, tokrat v spletni obliki, je tako že 
20. po vrsti in ponuja na ogled odlična in raznovrstna 
likovna dela.
 
Mentor shoda Rudi Stopar je za letošnji shod izbral 
dve temi, in sicer Navdih v senci korone in oblaki nad 
mojo streho. Likovniki pa so lahko ustvarjali tudi po 
svobodno izbrani temi opazovanja in slikanja.
 
Vsi letošnji sodelujoči avtorji so prejeli priznanje in 
plaketo za sodelovanje na jubilejnem shodu. Pet 
najboljših avtorjev po izboru ocenjevalne komisije pa 
je prejelo srebrno oz. zlato plaketo. Zlato plaketo za 
najboljšo mlado avtorico po izboru komisije je prejela 
Nina Gole iz Krmelja. Srebrno plaketo so letos prejeli 
Gianni Padula iz Italije, Andrej Pinterič iz Dobove in 
Janez Klavžar iz Brežic.
Absolutna zmagovalka mednarodnega XX. 
Sevniškega likovnega shoda Grad 2020 in s tem 
dobitnica zlate plakete pa je Judita Rajnar iz Šentvida 
pri Stični.
 
Vsem 46 sodelujočim avtorjem iskreno čestitamo.
 
Razstavo, ki je postavljena v Mosconovi galeriji na 
našem gradu, si lahko v spletni obliki ogledate na 
Facebooku JSKD OI Sevnica.
 

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica
Foto: Nevenka Flajs

Zmagovalno delo Judite Rajnar, Gugalnica

Na jubilejnem 
mednarodnem 
XX. Sevniškem likovnem 
shodu Grad 2020 
sodelovalo 46 likovnikov 
iz Slovenije in tujine

 
Dneve od 16. do 20. novembra zaznamuje teden 
splošnih knjižnic, v katerem splošne knjižnice po 
vsej Sloveniji spomnimo državljane, kako smo se 
prilagodile novim razmeram in katere knjižnične 
storitve so kljub oviram, ki jih ustvarja epidemija, 
še vedno dostopne. Še posebno prazničen je 20. 
november, ko Združenje splošnih knjižnic podeljuje 
nagrado za najboljši projekt v splošnih knjižnicah.

S projektom Posavska potujoča knjižnica se je 
Valvasorjeva knjižnica Krško skupaj s Knjižnico 
Brežice, Knjižnico Laško in Knjižnico Sevnica prijavila 
na razpis za najboljši projekt v splošnih knjižnicah, ki 
so ga v Združenju splošnih knjižnic (ZSK) v letu 2020 
izvedli osmič. Z razpisom in podelitvijo nagrad ima 
ZSK namen spodbuditi razvoj in kakovostno delo 
splošnih knjižnic na področjih storitev za uporabnike, 
strokovnega dela in vodenja knjižnic.
V letu 2020 sta bili razpisani dve nagradi: ena za 
najboljši projekt na področju storitev za uporabnike, 
druga pa za novi pristop k strokovnemu delu 
knjižnice. Na razpis je v predpisanem roku prispelo 
18 prijavljenih projektov iz 17 knjižnic, in sicer 14 
s področja storitev za uporabnike in 4 projekti s 
področja novega pristopa k strokovnemu delu 
knjižnice.
Med prijavitelji so bile tudi Valvasorjeva knjižnica 
Krško kot nosilka in partnerice Knjižnica Brežice, 
Knjižnica Laško in Knjižnica Sevnica s projektom 
Posavska potujoča knjižnica, ki je tudi nagrajeni 
projekt. 
Glavna odlika Posavske potujoče knjižnice ni storitev 
sama, ampak je inovativnost izražena v pristopu k 
vzpostavitvi te storitve, ki je povezal deset različnih 
institucij med seboj (poleg knjižnic še občine Krško, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica ter 
ministrstvo za kulturo) ter v celostnem pristopu k 
promociji in zunanji podobi storitve (podoba, himna, 
spletna stran).
 
»Vzpostavitev Posavske potujoče knjižnice je projekt, 
ki je zdaj zaključen. Oktobra smo začeli dejavnost 
Posavske potujoče knjižnice približevati ljudem. 
Želimo si, da jo bodo uporabljali in z veseljem rekli: 
Danes je dan, ko pride Bralko! Prvi odzivi so odlični, 
saj po dobrem mesecu delovanja, kljub dvotedenski 
nedostopnosti zaradi epidemije, Posavska potujoča 
knjižica šteje 400 članov, beležimo več kot 700 
izposoj knjižničnega gradiva, Bralka pa je zaradi 
izposoje obiskalo že več kot 500 uporabnikov ter 52 
skupin iz vrtcev in šol.«
 
Vse informacije o delovanju Posavske potujoče 
knjižnice, vključno z razporedom obiska postajališč, 
najdete na http://posavska-potujoca.si/.

Vir: Knjižnica Sevnica, zanjo Anita Šiško, direktorica

Nagrada 
Posavski potujoči knjižnici 
za najboljši projekt v 
splošnih knjižnicah 
v letu 2020

 
Kljub neugodnim razmeram, ki so krepko posegle 
v izvajanje kulturnih dogodkov, v Krmelju ne 
počivamo. Likovna sekcija pripravlja razstavo del 
iz letošnje likovne kolonije, ki je primerno situaciji 
junija potekala od doma, novoustanovljena sekcija 
ročna dela Sončnice pa že pripravlja razstavo, ki bo 
na ogled decembra. 
Fotosekcija pa ima predvideno še fotografsko 
razstavo, ki bo najverjetneje potekala kar na spletu.

 Nevenka Flajs, Društvo Svoboda Krmelj 

Aktivnosti 
društva Svoboda Krmelj

 

Grad Sevnica kot osrednji kulturni, zgodovinski, 
politični in protokolarni objekt v občini Sevnica ter 
obenem središče kulturnega dogajanja je od 24. 
oktobra zaradi koronavirusa zaprt za obiskovalce. Ker 
je virus prizadel kulturno dogajanje na gradu, vam 
ga poskušamo približati virtualno. Marsikdo od vas 
verjetno ne ve, da obstaja Facebook gradu Sevnica, 
na katerem vsak dan objavljamo razne fotografije, 
zgodovinska dejstva, ponudbo lokalnih dobrot in 
različne videoprenose.

Izpeljali smo tudi tradicionalni Radogost večer, ki 
poteka vsako prvo sredo v mesecu s slikarko Nino 
Gole, mlado prvakinjo z zlato plaketo lanskega XIX. 
mednarodnega sevniskega likovnega shoda – Grad 
2019, s čimer si je »prisluzila« samostojno razstavo 
v Oknu Radogost.Njena razstava je bila uvod k 
skupinski predstavitvi del vseh udelezencev XIX. 
shoda v Moskonovi galeriji. Tudi k razstavi prvakinje 
XIX. shoda slikarke Nevenke Flajs v Stari galeriji. 
Spletni ogled razstave jubilejnega XX. Sevniskega 
shoda Grad 2020 je bil prvič na ogled 19. novembra.
Tudi v veselem decembru nameravamo izpeljati 
več virtualnih dogodkov, kot je branje pravljic in še 
marsikaj, zato vas vabimo, da si ogledate Facebook 
gradu Sevnica in na njem spremljate vse naše objave.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Foto: Jože Hvala

Dogajanje na gradu 
Sevnica v obdobju 
koronavirusa
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Kultura

Prešernova 
priznanja in plakete 

Zveze kulturnih društev 
Sevnica 

za leto 2020
Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto 
podeljuje priznanja in Prešernove plakete 

Zveze kulturnih društev Sevnica za dolgoletno 
uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe 

in dosežke na področju različnih oblik 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Ljubiteljska kulturna društva, skupine, krajevne 
skupnosti, javni zavodi in posamezniki lahko na 
podlagi Pravilnika o podeljevanju Prešernovih 

priznanj in plaket Zveze kulturnih društev Sevnica 
in razpisa, objavljenega na spletni strani 

www.obcina-sevnica.si, podajo predloge za 
podelitev Prešernovih priznanj in plaket 
ZKD Sevnica, in sicer do 8. januarja 2021 

na naslov: 
Zveza kulturnih društev Sevnica, 

Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Prešernova priznanja in plakete 
Zveza kulturnih društev Sevnica podeli vsako 

leto ob kulturnem prazniku v mesecu februarju, 
letošnja priznanja pa bodo podeljena 

v skladu z epidemiološko situacijo.

 
Pred kratkim sta bili bili postavljeni razstavi v 
organizaciji KD Primož Trubar Loka.

Prva je razstavljena v Kulturnem domu Loka avtorice, 
domačinke Tadeje Tašker, druga pa v Galeriji Ana 
v Sevnici Celjana Dalibora Borija Zupančiča. Oba 
umetnika sta prijetno popestrila čase, ki trenutno 
niso najbolj naklonjeni umetnosti. Karikatura je že 
od nekdaj umetnost, ki je najprimernejša za krizne 
razmere. Bori Zupančič je tako v risbi hudomušno 
predstavil znane Slovence, Tadeja Tašker pa je s 
svojimi prijetnimi, pozitivnimi motivi popestrila loški 
kulturni dom. 
Razstavljena so predvsem dela v tehniki akril na 
platno, tuje pa ji niso niti risba in mešane tehnike. V 
delih obeh umetnikov se kaže izjemen čut za estetiko 
in ljubezen do umetnosti.

Nevenka Flajs, KD Primož Trubar Loka
Foto: Smilja Radi

Aktivnosti Kulturnega 
društva Primož Trubar 
Loka

December je mesec veselja, pričakovanj in 
obdarovanj, zato je zdaj ravno pravi čas, da nekomu 
podarite botrstvo trt modre frankinje v grajskem 
vinogradu za leto 2021. 

V letu 2007 smo upravljavci grajskega kompleksa 
KŠTM Sevnica v sodelovanju z domačimi društvi 
vinogradnikov uredil grajski vinograd s 500 trtami 
modre frankinje na južnem delu grajskega pobočja 
nad starim mestnim jedrom Sevnice. V letu 2009 
smo dočakali prvo letino. Z botrstvom grajskim trtam 
se lahko vključite v urejanje grajskega vinograda 
in pridelavo modre frankinje ter skupaj z nami 
ustvarjate zgodbe, s katerimi želimo oživeti različne 
dejavnosti na gradu Sevnica. Eden naših ciljev je 
promocija kulture vinogradništva in modre frankinje 
kot sorte z izjemnim potencialom. 
 
Dodatne informacije: na sedežu KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kontaktna oseba: Eva 
Urh, telefon 07 81 61 075 ali 051 680 289, e-pošta: 
eva.urh@kstm.si.
 

Vir: KŠTM Sevnica 

Foto: Jože Hvala

Botrstvo trt 
modre frankinje v 
grajskem vinogradu

Ali ste se že sprehodili po energijski 
poti na gradu Sevnica?

Svetujemo vam, da pot začnete pri postajališču za 
avtodome in greste mimo grajskega čebelnjaka ter 
se ustavite pri Lutrovski kleti, tam je namreč prva 
točka. Ta energijska točka ureja delovanje prve čakre 
človeškega telesa, sedeža volje do življenja. Leži na 
začetku hrbtenice ob trtici, ustreza ji rdeča barva. 
Pot nadaljujete po pešpoti vse do grajskega balkona, 
ki vam nudi najlepši razgled na stari del Sevnice. 
Ker je druga energijska točka tik pod balkonom, je 
dovolj, da postojite na njej od tri do pet minut in 
globoko dihate. Ta točka se imenuje spolna čakra in 
je na spodnjem delu trebuha oziroma na križnem 
delu telesa zadaj. Njena barva je oranžna. Sprehod 
nadaljujete v grajski park vse do vrtnarjeve vile oz. 
do tretje točke. Tudi vse preostale točke boste našli 
v parku. Ker želimo v vas vzbuditi radovednost, vas 
vabimo, da obiščete spletno stran KŠTM Sevnica 
www.kstm.si/energijska-pot.html ter na njej 
preberete opise vseh energijskih točk in si ogledate 
njihovo lokacijo. Ko se bodo zadeve umirile, vam bo 
ta zgibanka brezplačno na voljo v prodajalni na gradu 
Sevnica in v TA Doživljaj Posavje.
 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Energijska pot 
na gradu Sevnica

Energijska pot

Grad
SEVNICA
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 1. 12. - 
četrtek, 31. 12. Ho-ho-LOV! – decembrski lov na srečo Po občini Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 1. 12.,
ob 18.00 Pravljične urice z gradu Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
sreda, 2. 12., 
ob 8.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 3. 12., 
ob 9.00 Akademija prostovoljskega dela z mladimi Aplikacija ZOOM Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek 
petek, 4. 12., 
ob 8.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 4. 12.,
 ob 17.00 Virtualni »Z lučko na grad« Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
sobota, 5. 12., 
ob 8.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 5. 12., 
ob 10.00 Spletna ustvarjalnica lanterna Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
ponedeljek, 7. 12., 
15:30 Tečaj prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil Zdravstveni dom Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave na 

sevnica.ozrk@ozrks.si ali 07 81 65 070
ponedeljek, 7. 12., 
ob 17.00 Spletni gibalni izziv Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek 
torek, 8. 12.,
ob 18.00 Pravljične urice z gradu Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
sreda, 9. 12., 
ob 8.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 9. 12.,
ob 10.00 Moje močne točke Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek 
petek, 11. 12., 
ob 8.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 12., 
ob 8.00 Virtualno praznično vodenje po Sevnici Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
sobota, 12. 12., 
ob 8. Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 12., 
ob 10.00 Spletna ustvarjalnica – Čarobni šal Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
ponedeljek, 14. 12., 
ob 7.00 Krvodajalska akcija - obvezna predhodna prijava Športni Dom Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica, potrebna je prijava na: 

030 716 796, 051 389 270, 051 671 147
ponedeljek 14. 12., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

šole vožnje Prah Sevnica Org.:Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica

ponedeljek, 14. 12., 
ob 17.00 Spletni gibalni izziv Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
torek, 15. 12., 
ob 7.00 Krvodajalska akcija - obvezna predhodna prijava Športni Dom Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica, potrebna je prijava na: 

030 716 796, 051 389 270, 051 671 147
torek, 15. 12.,
ob 18.00 Pravljične urice z gradu Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
sreda, 16. 12., 
ob 8.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 17. 12., 
ob 10.00 Akademija prostovoljskega dela z mladimi Aplikacija ZOOM Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek 
četrtek, 17. 12., 
ob 12.00 Žrebanje nagradne kartice veselja Live - Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
petek, 18. 12., 
ob 8.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 12., 
ob 8.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 12., 
ob 10.00 Spletna ustvarjalnica - origami Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
sobota, 19. 12., 
ob 19.00 X-mas Kitariada Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
ponedeljek, 21. 12., 
ob 15:30 Tečaj prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil Zdravstveni dom Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica, Inf. in prijave: 

sevnica.ozrk@ozrks.si ali 07 81 65 070
ponedeljek, 21. 12., 
ob 17.00 Spletni gibalni izziv Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek 
torek, 22. 12.,
ob 18.00 Pravljične urice z gradu Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
sreda, 23. 12., 
ob 10.00 Zakaj je jeza dobra Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek 
četrtek, 24. 12.,
8.00 - 12.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 26. 12., 
ob 10.00 Korak za korakom: decembrska Sevnica Fb KŠTM Sevnica,

Youtube KŠTM Sevnica
KŠTM Sevnica 
Spletni dogodek

torek, 29. 12., 
ob 10.00 Spletna ustvarjalnica - novoletna dekoracija Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
torek, 29. 12.,
ob 18.00 Pravljične urice z gradu Fb KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek
četrtek, 31. 12.,
8.00 - 12.00 Decembrska kmečka tržnica parkirišče pred NLB Sevnica KŠTM Sevnica
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KŠTM SEVNICA
PONUDBA POSLOVNIH DARIL 2020 

Koledar občine Sevnica 2021  ( vsebina: kulinarika, recepti  in 
prejemniki Kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium), 
sok grozdni žametovka, lešniki praženi, salama sevniški salamin. 

SEVNIŠKI MIKS

Salama  SEVNIŠKI SALAMIN ( Okusna domača salama Sevniški 
salamin ) in vino GRAJSKA KRI ( modra frankinja 0,75 l)

Cena: 34,30 € (pakirano v darilno embalažo)

PRIJETNO DRUŽENJE
Cena: 24,80 € (pakirano v darilno embalažo)

Topla odeja Visit Sevnica, keksi Visit Sevnica, svedri eko čičerika, 
čaj za hladne dni in  grajski med.

GRAJSKO RAZVAJANJE

SEVNIŠKA SALAMA (okusna tradicionalna  domača salama) in  
vino GRAJSKA KRI ( modra frankinja 0,75 l) 

SEVNIŠKA SALAMA (okusna tradicionalna  domača salama) in 
vino MF Art selection ( modra frankinja 0,75 l) 

1: Cena: 28,80 € (pakirano v darilno embalažo)

2: Cena: 43,60 € (pakirano v darilno embalažo)

1 2

DOMAČE RAZVAJANJE
Cena: 34,80 € (pakirano v  lično košaro – ročno izdelano) 

Vino GRAJSKA KRI ( modra frankinja 0,75 l) + 2  steklena kozarca 
za vino z napisom Modra frankinja in magnetek iz lesa vinske trte
z napisom PIJEM MODRO. 

Lešnikov namaz s kakavom, čaj in skodelica s potiskom fresk štirih 
letnih časov iz gradu Sevnica.

PIJEM MODRO
Cena: 21,20 € (pakirano v  darilno embalažo)

ZA DOBRO JUTRO
Cena: 19,20 € (pakirano v  darilno embalažo)

Vse to in še kaj ... Info in naročila: KŠTM Sevnica, Alenka Kozorog, 07 81 61 072, 051 680 288. alenka.kozorog@kstm.si ali dozivljaj@kstm.si
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Mladina

 
Mladi in mladi po srcu pogrešate glasbo, 
koncerte in druženje. S tem namenom smo na 
KŠTM Sevnica v sklopu mladinske dejavnosti 
in mladinskega centra pripravili MC-jev spletni 
glasbeni natečaj X-mas Kitariada. Le kdo ne 
ve, da v Sevnici vsako leto poteka kitarijada, ki 
napolni ušesa ter dušo z rockovsko glasbo?  

Letos je bil zven koncerta predhodnega leta le še 
bežen. In nikakor ne želimo, da tako tudi ostane. Zato 
zabeležimo leto 2020 kot leto priložnosti za mlade, 
talentirane glasbenike, ki doma preigravajo na svoje 
kitare in druge inštrumente, zraven pojejo ali pa ne in 
si neizmerno želijo trenutka, ko bodo lahko nešteto 
ur svojih vaj prenesli na oder ne glede na to, da bo 
ta oder virtualen, saj nikoli ne vemo, kdaj spletna 
vsebina postane viralna.  
 

Kaj je X-mas Kitariada?

To je MC-jev spletni glasbeni natečaj. Vendar s tem 
še ne vemo veliko več, kajne? X-mas Kitariada je 
spletni dogodek, na katerem so predvajane božično-
novoletne skladbe, ki jih odigrajo (predvsem na 
kitaro) in lahko zraven tudi zapojejo mladi (in mladi 
po duši) glasbeniki, ki si želijo svoj talent pokazati širši 
javnosti in ne le igrati tistim, s katerimi živijo skupaj 
v stanovanju in sosedom, ki so tako ali drugače 
prisiljeni poslušati preigravanje.
 

Kaj dobite, če se prijavite?

Dobite predvsem brezplačno reklamo zase in svoj 
talent. 
Dobite motivacijo, da se končno naučite eno novo 
pesem.
Na ogled dobite najmanj en koncert X-mas Kitariade 
(več ko se jih prijavi, več koncertov bo). Kajti na koncu 
bomo skladbe združili in vam priredili najmanj en 
spletni koncert. 
Dobite zabavo.
Dobite pa tudi nagrado za sodelovanje! (Kaj, naj 
ostane še skrivnost.)

MC-jev spletni glasbeni 
natečaj X-mas Kitariada

 

In kako se prijavite?

Ko doma natrenirate eno skladbo z božično-
novoletnim pridihom, jo najpozneje do srede, 
16. decembra 2020, pošljete na e-naslov 
evija.zavrl@kstm.si. 

Za pošiljanje lahko uporabite aplikacijo We transfer 
(za pošiljanje večjih datotek). 

Če želite prejeti tudi nagrado za sodelovanje, na 
e-naslov sporočite tudi svoje podatke (ime, priimek, 
naslov, e-naslov ali telefonsko številko). 

Nato pa se udobno namestite v naslanjač in 
poslušajte X-mas Kitariado, ki ste jo sooblikovali tudi 
vi.
 

 Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica
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Začeli smo 3-minutne spletne gibalne izzive z Nežko. 
Vsak teden do konca decembra bomo naredili eno 
vajo za dvig imunskega sistema in razteg našega 
telesa. Vsaka izmed vaj pa seveda v sebi nosi še 
obilico drugih pozitivnih koristi za vaše zdravje in 
dobro počutje. 
 

Prva izmed vaj:

• Odpira vezivno tkivo okoli timusa in srca ter celotno 
območje med lopaticami (ta točka se imenuje Točka 
kril). Odpira tudi celoten prsni koš, kar tem organom 
omogoča, da so predihani in bolje delujejo.
• Vaja je ena tistih, s katero si izboljšujemo imunski 
sistem, saj odpiramo prsni koš in predel med 
lopaticami. Na sredini prsnega koša pa imamo 
točko timus, ki je glavna akupresurna točka za dvig 
imunskega sistema. Stranski učinki te vaje so:
• Kdor redno izvaja to vajo, naj se ne bi nikdar 
postaral; vsakič, ko jo naredimo, se tudi pomladimo.
• Bolj ko imaš odprto srce in timus, bolj siješ.
• V taoizmu pravijo, da več ko ima timus prostora in 
bolj ko srce prosto diha, manj gub ima obraz. 

Posnetke vaj z opisi najdete na Facebooku Mladih v 
Sevnici. 
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Spletni gibalni izziv

 
Za mlade v Sevnici smo pretekle dni ali pa že kar 
pretekle tedne, odkar smo ponovno bolj omejeni 
z druženjem v živo, na KŠTM Sevnica pripravili 
spletna druženja. Seveda se vsi zavedamo, da spletni 
dogodek ne nadomesti človeške bližine, pa vendar 
smo po drugi strani lahko hvaležni, da živimo v času 
digitalizacije in tako lahko še vedno ostajamo v stiku 
s svojimi prijatelji, si pridobivamo znanje na različne 
načine, tudi z uporabo različnih spletnih platform ali 
knjig. Vsi vemo, da so marsikatera vsebina, dogodek 
ali prijatelj le klik stran, kar je bilo še pred 20 leti 
popolnoma nepredstavljivo.
Zato menim, da imamo v življenju marsikatero 
priložnost za »praznovanje«, za uživanje v trenutku 
in hvaležnost. Prav tako meni tudi Sarah Senica, ki je 
v organizaciji KŠTM Sevnica za mlade na Facebooku 
Mladih v Sevnici pripravila tri krajša in eno daljše 
predavanje na tematike, ki vas vodijo v praznovanje 
oziroma lahkotnost v življenju. 
Prvo izmed treh krajših predavanj je bilo na temo 
Kako se pravilno prepirati. V naslednjem predavanju 
nam je predala  o Večernem ritualu za vse zaskrbljene. 
Tretje krajše predavanje pa je bilo na tematiko 3 
nasveti za boljšo samopodobo. Seveda pa smo se 
z zadnjim daljšim predavanjem dotaknili vsebine 
praznovanja življenja, hvaležnosti in skrbi za naše 
dobro počutje s tematiko 5 načinov, kako praznovati 
življenje.

Vsi ti posnetki predavanj so še vedno na voljo na 
Facebooku Mladih v Sevnici. 
Najdite v vsakdanu stvari, dogodke ali osebe, za 
katere ste lahko hvaležni, da jih imate, in vaš svet bo 
vsaj za trenutek prijetnejši.
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

5 načinov,
kako praznovati življenje

Dragi otroci in mladostniki,ker so trenutno šole, 
mladinski in drugi centri, pa tudi večina Unicefovih 
varnih točk, zaprti, in ker je prav, da smo med 
epidemijo zaradi virusa doma z namenom zaščite 
sebe in drugih, ti želimo sporočiti, da še vedno 
obratujejo nevladne organizacije, ki delujejo po 
telefonu in na katere se lahko v primeru kakršnekoli 
stiske obrneš.

Želimo te spodbuditi, da o svojih stiskah spregovoriš 
in se pogovarjaš z odraslimi, ki jim zaupaš, kadar 
pa to ni mogoče, se lahko obrneš na naslednje 
organizacije:
Tom telefon: 116 111 deluje vsak dan od 12.00 do 
20.00. Kadarkoli jim lahko napišeš tudi e-pošto 
na tom@zpms.si ali se oglasiš v njihovi spletni 
klepetalnici https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/.
SOS-telefon: 080 11 55. Če si žrtev kakršnekoli oblike 
nasilja, lahko brez zadržka pokličeš na to številko vsak 
delovnik od 12.00 do 16.00, od 19.00 do 22.00, ob 
sobotah, nedeljah in praznikih pa od 18.00 do 22.00.
UNICEF Slovenija: 031 510 200. Če ne veš, na koga 
bi se obrnil, lahko pokličeš na to številko, ki bo do 
nadaljnjega Unicefova »telefonska« varna točka, vsak 
dan od 9.00 do 17.00. Sogovornica ti bo pomagala 
pri nadaljnjih korakih oz. bo težavo posredovala 
naprej pristojnim institucijam, kadar bo to potrebno. 
O različnih stiskah in njihovem reševanju lahko 
pogledaš tudi na https://www.varnetocke.si/kdaj-
jih-poiscemo.
V času, ko preostale linije niso aktivne, lahko vedno 
pokličeš 113 oz. v primeru poškodb 112. Želimo ti 
obilico lepih trenutkov in nasmehov kljub neprijetni 
situaciji.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Unicefove varne točke 
v času, ko smo doma

 
Dne 1. decembra začnemo 25-dnevni izziv sreče. 

Na spletni strani www.kstm.si boste našli koledar, ki vas bo vsak dan popeljal do 
dejanja, s katerim boste povečali občutek sreče v svojem srcu in v srcih drugih 
ljudi. 
 

Vabljeni na spletno stran in Facebook KŠTM Sevnica, na katerih vas bomo vsak 
dan spodbujali k odpiranju okenčka na koledarju. 
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Č

Na spletni strani www.kstm.si

25 DVEVN IZZIV SREČE

25-dnevni izziv sreče
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Na Ekipnem državnem prvenstvu v skvošu, ki je 
potekalo 3. oktobra v ljubljanskem Squashlandu, je 
sevniški Squash klub igRaj prvič nastopil z dvema 
moškima ekipama, osvojili pa sta 8. in 11. mesto. 

Sevničani 8. in 11. 
na ekipnem državnem 
prvenstvu v skvošu

Naslov državnih prvakov je z ekipo Konexa ostal v 
Ljubljani. Za Sevnico pa so nastopili Damir Škerl, 
David Tušar, Srečko Kregar, Stefan Zabret, Igor Šiškin, 
Grega Glavan, Dominik Balaško in Tomaž Čampa, ki 
je bil eden izmed le štirih igralcev na prvenstvu, ki 
so zmagali v vseh svojih posamičnih tekmah. Nastop 
dveh moških ekip, ki sta se uvrstili v spodnjo polovico 
med skupaj 15 ekipami na prvenstvu, pomeni za 
sevniški klub precejšnjo prelomnico in popotnico, 
sploh v kontekstu, da gre za edini slovenski klub, 
ki nima igrišč v svojem kraju. Sicer pa sta do zdaj v 
11-letni zgodovini kluba najbolj odmevala ženski 
ekipni naslov državnih prvakinj, ki so ga leta 2013 
osvojile Sevničanke, ter tretje mesto dve leti za tem.
 

Vir: Tomaž Čampa, Squash klub igRaj

V četrtek, 8. oktobra, je bila na strelišču Izem zadnja 
tekma v sezoni 2020 s hitrostrelno pištolo 25 m. 
Najboljši posameznik s pištolo 9 mm je bil Mirko 
Ognjenovič z 233 krogi pred Jankom Božičem, ki je 
dosegel 202 kroga, in Danilom Petrinom, ki jih je 
dosegel 181. Najboljši posameznik s pištolo malega 
kalibra je bil Jani Košir z 226 krogi, drugi je bila Matej 
Kolman z 226 in tretja Vida Draksler z 214 krogi. 

V skupnem seštevku vseh tekem je na velikem kalibru 
s 60 točkami zmagal Mirko Ognjenovič, drugi je bil 
Danilo Petrin s 50 točkami in tretji Janko Božič z 48.
Na malem kalibru je bil najboljši Jani Košir, zbral je 60 
točk, druga je bila Vida Drakslar s 50 točkami, tretji pa 
je bil Toni Jazbinšek s 46.

Od sredine oktobra se je začela zimska liga za 
discipline 10 m, ki poteka na zaprtem strelišču v 
Sevnici.
 

Vir: Strelsko društvo Marok Sevnica

Del tekmovalcev na hitrostrelni pištoli 25 m

Zaključek sezone 
s hitrostrelno pištolo 25 m 

Z leve Toni Jazbinšek, Mirko Ognjenovič in Janko Božič

 
Lisička giba in mi z njo tudi v teh korona časih. Glede 
na to, da v tej situaciji knjižice ne morete kupiti, lahko 
žige na posamezni točki zbirate na listih in jih potem 
priložite h knjižici, ki jo naknadno kupite v Turistični 
agenciji Doživljaj v Sevnici.

Žal je veliko prireditev v tem obdobju odpovedanih, 
zato nam ostaja pohodništvo. Gibanje na prostem in 
z njim pridobivanje dragocenega vitamina D. 
Gibajte se z maksimalno pazljivostjo, da ne bo 
dodatnih poškodb, v krogu svojih družinskih članov. 
Če se srečate s pohodniki, ohranite primerno 
razdaljo. 

Pohodna Lisička vabi:
 
SKLOP: 
SEVNIŠKA PLANINSKA POT – POT LOJZA MOTORETA
Zemljevid poti je objavljen na spletni strani 
Planinskega društva Lisca Sevnica. Informacije: PD 
Lisca Sevnica, Darinka Avguštin, 041 481 697.
 
Sevnica–Okič; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na Okiču 
na hiši pesnika Antona Okiškega Umeka; Vrh pri 
Boštanju 15
Okič–Leskovec; čas hoje: 4 h; žig je na Leskovcu na 
vzpetini na križu nad cerkvijo Žalostne matere Božje
Leskovec–Murnice; čas hoje: 30 min; žig je na 
Murencah pri spomeniku Janči Mevželj in Milan 
Majcen
Murnice–Šentjanž; čas hoje: 45 min
Šentjanž–Strašberk; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na 
Strašberku na garaži pri domačiji Gabrijele 48
Strašberk–Tržišče; čas hoje: 1 h 30 min
Tržišče–Malkovec; čas hoje: 1 h; žig je na Malkovcu 
nasproti spomenika – na stebru nadstreška Malkovec 
24 
Malkovec–Pijana Gora; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na 
Pijani Gori pri 1. zidanici iz smeri Telč; na levi strani 
ceste
Pijana Gora–Bučka; čas hoje: 1 h 30 min
Bučka–Križe; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na Križu na 
hiši pri odcepu proti Studencu – Gorenje Radulje 47
Križe–Sevnica; čas hoje: 2 h 30 min
Sevnica–Lamperče; čas hoje: 45 min; žig je na 
Lamperčah pri kmetiji Jazbec, Drožanje 13
Lamperče–Vranje; čas hoje: 1 h 30 min; žig je na 
Vranju pod Ajdovskim gradcem
Vranje–Zabukovje; čas hoje: 1 h 
Zabukovje–Skalica; čas hoje: 1 h 45 min; žig je na 
Skalici na vrhu vzpetine
Skalica–Planina; čas hoje: 2 h 

Lisička giba
Planina–Rudenik; čas hoje: 2 h; žig je na Rudeniku ob 
poti
Rudenik–Ješivec; čas hoje: 2 h; žig je na Ješivcu na 
vrhu vzpetine
Ješivec–Lisca; čas hoje: 1 h; žig je na Lisci pri 
Tončkovem domu
Lisca–Lovrenc; čas hoje: 1 h; žig je na Lovrencu pri 
cerkvi
Lovrenc–Loka; čas hoje: 1 h 45 min
 
SKLOP: VRH POHODNE POTI
 
JEŠIVEC je 934 metrov visoki vrh in je vzporedni hrib 
ob Lisci. Z odličnim razgledom z vrha se razpre pogled 
na Kamniško-Savinjske Alpe.
 
LISCA je razgledni vrh na 948 metrih nadmorske 
višine, in sicer severno od Sevnice. Z vrha, na katerem 
je meteorološka radarska postaja, je lep razgled na 
Posavsko-zasavsko hribovje, del Dolenjske, kjer se 
lepo vidijo Gorjanci, lep je tudi pogled na daljno 
Notranjsko, kjer nad prostranimi gozdovi izstopa 
Snežnik. Ob lepem vremenu se vidijo tudi Julijci, 
v katerih je najvišji vrh Triglav, pa tudi Kamniško-
Savinjske Alpe, del Karavank in drugo.
 
LOVRENC s suhimi travniki sredi gozdne krajine 
poraščen 722 metrov visoki vrh s cerkvijo sv. 
Lovrenca, je ob planinski poti med Velikim Kozjim in 
Lisco. Območje Lovrenca je del biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje in je botanična naravna 
vrednota državnega pomena. Velik naravovarstveni 
pomen mu daje mešanica rastlinskih vrst, od alpskih 
do toploljubnih ilirskih. Lovrenc je najbolj znan po 
naravnem rastišču enega izmed rastlinskih simbolov 
planinstva – clusijevem svišču (Gentiana clusii).
 
SKALICA je manj znani vrh na zahodnem delu 
Bohorja. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico, je lep pogled 
proti jugu in zahodu, kjer lepo vidimo okoliško 
hribovje.
 
VELIKO KOZJE je vrh zahodno od Zidanega Mosta. 
Z vrha, ki ima vpisno skrinjico, je lep razgled na 
Zasavsko in Posavsko hribovje, ob lepem vremenu 
pa vidimo Julijce, Kamniške in Savinjske Alpe, del 
Karavank s Peco in Uršljo goro ter Pohorje, Boč in 
Donačko goro.

Bodi lisička tudi ti!
 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

www.kstm.si

Imam zelo strogo politiko 

glede nadzora pištole: 

če je kje v bližini pištola, 

hočem kontrolo nad njo. 

Clint Eastwood
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Teniška akademija Gospod Ficko (GFTA) je zaključila 
še 2. poletno sezono, odkar je odprla vrata v 
Posavsko-Dolenjski regiji, in to najuspešneje do zdaj.

Sklep poletne sezone 2020 
Teniške akademije Gospod 
Ficko najuspešnejši do zdaj

 
Razmere, v katerih smo, zahtevajo v društvih in 
športnih klubih spremenjen pristop pri treniranju in 
učenju najmlajših. Pri vadbi ju jitsa in juda se trenerji 
v DBV Ippon Sevnica tega dobro zavedajo. Odsotnost 
mladih športnikov od redne vadbe na blazinah in 
psihosocialnem druženju, ki traja daljši čas,  lahko 

pri mladih pusti nezaželene posledice. Nazadovanje 
pri telesnem razvoju, izgubi psihofizične sposobnosti 
in nezainteresiranost za nadaljnje ukvarjanjem s 
športom so posledice, ki jih je težko popraviti pri 
mladostnikih v starosti od 7 do 15 let.
V strokovni svet trenerjev DBV Ippon Sevnica, ki 
šteje več kot 80 mladih ippončkov športnikov, se 
tega dobro zavedajo.  Da bi neizbežne posledice 
omilili oziroma preprečili, že od vsega začetka teh 
»epidemioloških prepovedi« v selekcijah izvajajo 
redno vadbo z uporabo aplikacije Zoom. najprej so 
bili nekoliko skeptični, zdaj pa ugotavljajo, da je del 
programa mogoče opraviti. Pri tem so v pomoč tudi 
starši, ki v domačem okolju spodbujajo in delajo 
družbo mladim pri izvajanju nalog,  pridobljenih na 
spletnem treningu.
Vzpodbudni so podatki in ugotovitve iz analiz 
treningov, da mladi občutijo odgovornost in celo 
tekmujejo, kateri bo bolj uspešen pri preverjanju 
opravljenih vaj. V obrobju vadbe so izvedli tudi 
natečaj izdelave izdelkov na temo Ipončki med 
korono, na podlagi ocenjevanja sotekmovalcev pa 
sta zmagala Andreja Urh in Aljaž Simončič. Mladi 
pa se po teh neprijetnih omejitvah želijo vrniti na 
blazine kot pravi športniki.
 

Vir: www.Ippon.si(mg)

Uspešni napotki vadečim v aplikaciji Zoom

Mladi v DBV Ippon 
z uporabo zooma 
uspešno in učinkovito 
trenirajo tudi zdaj

 
Živimo v časih, ki nas po eni strani omejujejo, po drugi 
pa dovoljujejo in nas kličejo k temu, da se prebudimo 
v naši zavesti glede pomena zdravja. Omejitve nas še 
bolj usmerjajo k temu, da poiščemo čas in prostor 
ter naredimo kaj za svojo dušo in se odmaknemo od 
vsakodnevnih naporov in stresa. 
 
Eden večjih naporov je tudi sedenje, ki smo mu v 
zadnjem času zelo izpostavljeni, saj nimamo tolikšne 
svobode gibanja, kot smo jo imeli prej. Kadar sedimo, 
pa je naše telo v položaju, ko so pod pritiskom naš 
prebavni trakt, hrbtenica in celotni mišično-skeletni 
sistem. To negativno vpliva na cirkulacijo krvi, držo 
telesa, mišični tonus in tudi na druge nevro-fiziološke 
dejavnike.
 
Drugi veliki tvegani dejavnik je stres, ki ga je v 
zadnjem času okoli nas zelo veliko. Pristojni nam 
namreč ves čas ponujajo informacije, ki so večinoma 
neprijetne. Da bi se temu čim bolj izognili ali vsaj 
poskušali zmanjšati stres, moramo najti način, kako 
se sprostiti. Gibalna aktivnost nam bo pomagala pri 
preusmeritvi pozornosti v bolj pozitivne stvari, naj 
bodo to igra z žogo, loparjem, opazovanje narave, 
poslušanje lastnega dihanja pri teku, kolesarjenju ali 
telovadba.
 
Kot še nikoli prej je zdaj prava priložnost, da najdemo 
motivacijo in gibalno aktivnost, ki nas veseli, si 
postavimo dosegljive cilje in zmagamo v trenutnem 
»boju«, ki ga žal bijemo kar sami s sabo.
 
Poslanstvo športne zveze in njenih članic, športnih 
društev pa naj bodo spodbujanje in podpiranje vseh 
članov k ohranjanju ali celo izboljševanju poglavitnih 
psiho-fizičnih zmogljivosti in spretnosti ter aktivacija 
za naprej.

Gregor Ficko

Zdaj je čas, da poskrbimo 
za naše zdravje 
z gibalno aktivnostjo

V letošnji poletni sezoni je namreč zabeležila največji 
vpis novih članov v zadnjih dveh letih, kar gre 
med drugim pripisati tudi trenutni epidemiološki 
situaciji, v kateri se je znašel šport, tenis pa ima kot 
nekontaktni šport na prostem zelo dobre možnosti 
za ohranjanje dejavnosti.
 
GFTA je tudi uspel preboj novih tekmovalnih selekcij 
na državno raven, na njej pa so oblikovali ekipo 
fantov in deklic do 12 let, ki sta začeli nastope v 
državni ligi pod okriljem Teniške zveze Slovenije 
(TS). Prav tako ji je uspelo pripraviti več kot 20 novih 
tekmovalcev, ki bodo že v zimski sezoni nastopali pod 
okriljem TS. Češnja na torti ter dokaz odličnega dela 
celotne ekipe trenerjev in staršev je, da so pripeljali 
prvo igralko v državno reprezentanco do 11 let, Uno 
Grubešič, našo državo pa bo zastopala na največjih 
mednarodnih tekmovanjih. To se je zgodilo prvič v 
zgodovini sevniškega tenisa in tudi širše v regiji.

Eden večjih kratkoročnih tekmovalnih ciljev pa je 
začetek nastopanja članske ekipe v 2. slovenski 
državni ligi, v kateri bo Sevnica po dolgih letih spet 
imela predstavnika na tej ravni. Eden izmed ciljev je 
seveda preboj v 1. državno člansko ligo.
 
Še en lep ekipni teniški dosežek letošnje sezone je 
tudi začetek nastopanja veteranske ekipe nad 35 let v 
zelo močni Posavsko-Dolenjski ligi, v kateri je Sevnica 
prav tako po več letih imela predstavnika na tej 
ravni. Sevniški del ekipe (Gregor Ficko, Goran Škerl in 
Andrej Grmovšek) je združeno nastopil skupaj s člani 
Teniškega društva Cerklje ob Krki in opozorili nase, za 
prihodnjo sezono pa pripravljajo okrepitev ekipe in 
naskok na najvišja mesta.
 
Lep dosežek je GFTA dosegla tudi na »teniškem 
opismenjevanju« v celotni Posavsko-Dolenjski regiji, 
saj je ob že obstoječih teniških šolah v Sevnici in 
Trebnjem svoja vrata odprla še v Brežicah. Skupaj 
s Teniškim klubom Brežice se tam namreč izvaja 
strokovni program Gospod Ficko igra tenis, kar je 
povzročilo teniško eksplozijo v Brežicah, velik vpis 
novih članov in nekaj lepih tekmovalnih dosežkov 
najuspešnejših mladih tekmovalcev (Veritsa Yaneva, 
Hana Šišak Molan).
 

Prav tako se 
GFTA čedalje bolj 
uveljavlja tudi v 
m e d n a r o d n e m 
prostoru. V želji 
po čim večji 
izmenjavi izkušenj, 
o m o g o č a n j u 
primerjalnih tekem 
s tujimi igralci in 
možnosti preboja 

domačim igralcem na mednarodno tekmovalno 
raven je GFTA odprla svoja vrata tudi v tujini. 

Gregor Ficko

 
Športna zveza Sevnica je pozvala sevniška športna 
društva, da se s svojimi programi prijavijo na razpis 
zveze za leto 2021. Tako smo zbrali prijave 13 
društev. Ti so se prijavili s skupaj 18 programi, ki jih 
bodo izvajali v letu 2021. Zveza je oblikovala skupno 
prijavo na razpis za sredstva Fundacije za šport. V 
letu 2020 smo bili izjemno uspešni, na tem razpisu 
nam je uspelo pridobiti skoraj 14.300 evrov. Skupno 
smo sevniškemu športu v letu 2020 zagotovili 21.800 
evrov sredstev. 
Na to smo zelo ponosni in si želimo, da bi bili toliko 
ali še bolj uspešni tudi v prihodnjem letu. Zdaj pa, kot 
vsi, čakamo, da se lahko vrnemo v telovadnice ali vsaj 
na organizirano vadbo na prostem. 

Sara Martinšek

Športna zveza Sevnica 
načrtuje aktivnosti 
za leto 2021
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Iz preteklosti v sedanjost

 Rokometni klub Sevnica

Mesto se blesti
od navdiha prazničnih dni.

Prižgane so luči.
Te preganjalke teme

mogočno v srca svetijo.
Morda komu žalost

in osamljenost preženejo?
Osmišljajo turobne noči.
Pomagajo, da ljubezen,

toplina med ljudmi
se širi in živi.

 
Kako veličastni so prazniki

v soju luči!
A svetlejše, mehkejše, lepše

od tiste ni,
ki sredi srca zažari.

Marija Bajt

Praznične luči

Božična pesem

Prek gričev božična pesem plava,
prav lahno jo veter nosi,

mi v žalostno srce
nežne spomine trosi.

 
Spomin nalahno zdaj pričara

v starem domu praznični večer,
v hiši je družina zbrana,

izbo prežema pesem, a srca mir.
 

Želim, da božajoča pesem božične noči
nocoj spet v duši zaživi,

podeli naj milostno nebo,
da vsem ljudem bilo bi zares lepo!

 

 Marija Bajt

Ne obstajata ne preteklost niti prihodnost, 
samo trenutek v katerem se nahajaš zdaj. 

Vse ostalo je le iluzija.
— BUDDHA

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail: grajske.novice@kstm.si, 

glede objave posamezne pesmi se odloča uredništvo.     

 Hvala za vaš prispevek.      

     Uredništvo

Zaradi okrnjenosti dogajanja na rokometnih 
igriščih vam tokrat predstavljamo nekaj zanimivega 
slikovnega gradiva iz prvih 35 let rokometa v Sevnici, 
vse od začetkov leta 1958 do leta 1994, ko je bila prva 
uradna tekma v novi športni dvorani. 

1958 – prva ekipa 
in rokometno igrišče »Na gmajni« (pri današnjem Taninu)

Vir: Rokometni klub Sevnica

1982 - mladinska ekipa 

1969 – rokometno igrišče pri TVD Partizanu 
(danes parkirišče in trgovina SPAR)

1970 – ženska rokometna ekipa Lisca Sevnica 

1972 – članska ekipa

1976 – članska ekipa

1991 – ženska rokometna ekipa Lisca Sevnica (lisičke)

1988 – zelo uspešna kadetska ekipa

1994 – otvoritvena tekma 
v novi športni dvorani v Sevnici (polna dvorana)

www.rk-sevnica.si
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Utrip življenja

Lešnikovi cekini
 
Potrebujemo:

240 g moke
120 g masla
80 g sladkorja
1 jajce
1/2 vrečke pecilnega praška
2 zvrhani žlici mletih lešnikov
nasekljane pražene lešnike
lešnikov namaz
temno čokolado

 
Moko, maslo, sladkor, jajce, pecilni prašek in 2 žlici 
mletih lešnikov zgnetemo v testo. Ko se sestavine 
med seboj lepo povežejo, naj testo počiva na 
hladnem približno eno uro. Pečico segrejemo na 
180 stopinj in pripravimo s peki papirjem obložen 
pekač. Testo razvaljamo na debelino 3–5 mm. Z 
okroglim modelčkom izrezujemo piškote in jih 
drugega za drugim polagamo na pekač. Med 
piškoti naj ostaja nekaj razmika, da se med peko 
ne bodo sprijeli. Ko je pekač poln, ga potisnemo 
v ogreto pečico in piškote pečemo približno 10 
minut oziroma toliko časa, da ti postanejo zlato 
zapečeni. Pečene piškote ohladimo. Nad vodno 
kopeljo segrejemo temno čokolado. Ohlajene 
piškote namažemo z lešnikovim namazom in 
stisnemo po dva v sendvič. Po sendvičih z manjšo 
žličko prelijemo čokolado in po njih potrosimo 
nasekljane pražene lešnike. Piškote postavimo na 
hladno, da se čokolada strdi. 

Za najboljši rezultat priporočamo nakup 
lešnikov in lešnikovega namaza pri enem izmed 
ponudnikov v občini Sevnica. Naj se praznično 
sladkanje začne.

Annemarie Culetto

RECEPTI

Misli globalno, 
kuhaj lokalno

 
 
V tem mesecu končujemo akcijo Turistične 
zveze občine Sevnica Misli globalno, kuhaj 
lokalno. Upamo, da smo vas v teh mesecih z 
recepti vsaj kdaj nagovorili, da ste tudi sami 
kupili lokalne sestavine, prijeli za kuhalnico in 
preizkusili katerega izmed receptov, ki smo jih 
za vas pripravljali in v Grajskih novicah objavljali 
učenci osnovnih šol v občini Sevnica in članice 
TZOS. Kot se po vsakem dobrem kosilu ali večerji 
spodobi, tudi mi za konec z vami delimo piko na 
i – sladkosti. Naj teh v decembru, kljub vsemu, 
ne manjka. 

Srečno in dober tek.
 

Annemarie Culetto,
predsednica Turistične zveze občine Sevnica

... pa dober tek ...

 Spoštovani.

Leto 2020 si bomo vsi nedvomno zapomnili, 
četudi po manj prijetnih trenutkih, za katere se 
zdi, da so se kar vrstili. Enega od teh je, za vse, ki 
smo poznali Mileno Mastnak, in bili z njo tako ali 
drugače povezani, pomenila tudi novica o njenem 
slovesu. Ker se ji vsi, ki se nas je s svojim delom, 
znanjem, vedenjem ali kot oseba dotaknila, zaradi 
veljavnih ukrepov, nismo uspeli posloviti, kot bi 
si zaslužila in želela, bomo to naredili s posebno 
gesto v decembru, ko tradicionalno prižigamo 
lučke upanja v naših srcih. 

Na pobudo Jerce Šantej in Cvete Jazbec, v 
sodelovanju s Turistično zvezo občine Sevnica 
in KŠTM Sevnica, se bomo spominu na Mileno 
poklonili z adventnimi venčki, ki jih bomo obesili 
na ograjo nasproti trgovine Izidor v Sevnici (ob 
pločniku, ki loči glavno cesto od parkirišča pri 
železniški postaji v Sevnici). Vabimo vas, da se na ta 
način nanjo spomnite tudi vi. 

Venčke bomo obesili v tednu od 30. 11. do 4. 
12., vsak sam. S tem pa bomo v Sevnici pričarali 
še dodatno okrasitev, za katero je ničkolikokrat 
poskrbela tudi Milena. 

Naj bo to lučka, ki jo bomo prižgali v njen spomin. 

Jerca, Cveta, Annemarie, Eva, Ana, Mojca

Cake-Pops
 
Biskvit:
 

5 jajc
5 žlic mlačne vode
200 g sladkorja 
(če ste zelo sladkosnedi, lahko dodate še malo 
sladkorja)
200 g moke
1 pecilni prašek
lahko dodamo še lupinico pomaranče ali limone 
za boljši okus ali pa dodamo še jedilno barvo za 
zanimivejši videz 

 

Ko se biskvit speče, ga nadrobimo na majhne 
koščke, te zmešamo z 250 ml maskarponeja in 100 
ml sladke smetane. Vse skupaj dobro pregnetemo 
in nato najmanj za pol ure postavimo v hladilnik. 
Biskvit vzamemo iz hladilnika in iz njega zvaljamo 
kroglice v velikosti lizik. Nataknemo jih na palčke 
(za žar) in namočimo v stopljeno čokolado. 
Kroglice lahko nato poljubno okrasimo. 

Uživajte.
 

Lina Zavrl Zupanc 

delovni čas: 
Delavniki: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00

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

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

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Privoščite si
drobne malenkosti, 
ki polepšajo 
dolge zimske večere…

Naročila po telefonu 051 680 287 
ali e pošti dozivljaj@kstm.si.

Možnost brezstičnega prevzema v 
Doživljaju, turistični agenciji Posavje 
ali pošiljanja po pošti. 
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Specialisti+Hitro do 
pregleda, 
diagnoze, 
posega in 
fizioterapije

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

~�izdelki�iz�soje�in�glutena
�~�sojin�tofu�v�več�okusih�tudi�popečen
��~�popečena�sojina�klobasa,�hrenovka,�seitan
���~�začimbe,�mešanice�začimb�in�zelišča
����~�gastrotehnika

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

TUDI V TEH TEŽKIH ČASIH  PRAZNUJTE POKONČNO 
IN Z VELIKO MERO PRIPADNOSTI NAŠI OBČINI.

izolacije
strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

Oglasi
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Oglasi

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

Vesele praznike
in srecno 2021 
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www.stegensek.si

Boštanj 3a | 8294  BOŠTANJ

ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.12.2020 na: 

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

RIEMANN: nemški matematik, PALAU: državica v Tihem oceanu, GILELS: ruski pianist

SLOVENSKI
KIPAR

(DRAGO)

NEMŠKI
MATE-
MATIK
(BERN-
HARD)

NEKDANJI
SLOVENSKI
KAJAKAŠ
(JERNEJ)

POMLADNI
MESEC

ŠVEDSKO
SMUČIŠČE

MEHKO
SUKANA
SVILENA

PREJA
ZA VOTEK

PRODAJA-
LEC RIB

LOČJE

JAPONSKA
NABIRALKA

BISEROV
STVAR ZA
MAŠENJE

SVETOVNO
MORJE

FIŽO-
LOVKA,
PREKLA

VAS V
SELŠKI
DOLINI

POLICA
ZA

KNJIGE

IGOR
DEKLEVA

MLADOST-
NICA

BRAMOR

AMERIŠKI
IGRALEC
CRUISE

SAMO-
VEZNICA

LETOVIŠČE
NA AZURNI

OBALI
AFRIŠKA

ANTILOPA

NEDO-
NOŠEN
OTROK

VZDEVEK
DIRKAČA
GIACOMA
AGOSTI-

NIJA

OPERNI
PEVEC

BARONIK
MESTO V
NEMČIJI

RUSKI
PIANIST
(EMIL)

KEMIJSKI
ZNAK ZA

ALUMINIJ
RIMA,
STIK

OTOŠKA
DRŽAVICA
V TIHEM
OCEANU

RENAULT.
AVTO

DWIGHT
EISEN-
HOWER

STARO-
GRŠKA

FILOZOF-
SKA ŠOLA

RADIOAKT.
IZOTOP
TORIJA

SLOVNIČAR
BOHORIČ

PARTI-
ZANSKA

KAPA
PRERO-

ČIŠČE

NEKDANJI
PLEMIČEV
SLUŽAB-

NIK

SLOVENSKI
HARMO-

NIKAR
(LOJZE)
DLESNA

ORODJE
ZA DOL-
BENJE

KOD

ODCEJENA
SNOV

SRBSKI
REŽISER

KUSTURICA
FIATOV
AVTO

LUSKA,
PLOŠČICA

POKRI-
VALO

OGRODJA
LADJE

PAS

ZAHODNO-
EVROPSKI
VELETOK

NAČIN

BRITANSKI
PISATELJ
FLEMING

OSKAR
KOGOJ

POKLON,
DARILO

VILICE
ZA

RIBOLOV

GRŠKI
BOG

PASTIRJEV
DRAGA
AHAČIČ

GLAVNI
ŠTEVNIK

ROMAN
KONČAR

DESET-
LETJE

AVSTRIJ-
SKI

PESNIK
(GEORG)

AROMA-
TIČEN

TROPSKI
SADEŽ

NEKDAJ
VEČJA

UPRAVNA
ENOTA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
JENNIE GARTH.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Maj Brinovec, Stolovnik 24, 82802 Brestanica
2. nagrada: Darja Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, 8290 Sevnica
3. nagrada: Karmen Avsec, Cesta 4. julija 13, 1231 Črnuče 

VICOTEKA
Želja

Kaj je največja želja vsakega policaja?
Da si kupi privat križišče in da gre končno na 
svoje. 

Test
Pišejo policaji test, kateri avto je najhitrejši. 
Napiše prvi Jaguar. Drugi ne ve odgovora in 
poškili k prvemu. Ker ne vidi dobro, napiše 
februar. Naslednji pa marec in tako naprej. 
Predzadnji napiše december, zadnji pa 'Srečno 
novo leto'. 

Blondinka      
Pride blondinka v trgovino:
- Kilo kruha prosim!
- Črnega ali belega?
- Ni važno, saj sem s kolesom! 

Višek neumnosti      
Višek neumnosti je, če ti lasten oče razlaga, 
da si potomec opice.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje vas na fotografiji?

IZREK ZA LEPŠI  DAN
Eno mojih najbolj tragičnih spoznanj

o človeški naravi je to, 
da vsi zelo radi odlašamo z življenjem. 
Vsi sanjarimo o čudežnem rožnem vrtu 
tam za obzorjem – namesto da bi uživali 
v vrtnicah, ki danes cvetijo pred oknom.

 Dale Carnegie

Nagrade za mesec DECEMBER
1. nagrada: darilna  košarica z vsebino, ki jo podarja  Evergreen d. o. o.,
         Dolenji Boštanj 54d, 8294 Boštanj 
2. nagrada: majčka visit Sevnica, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
         Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: koledar Sevnice za leto 2021, ki ga podarja KŠTM Sevnica,
         Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

V lončku poseda,
se nič ne premika,
a neznansko rad pika.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 krt  

 Izžrebanka:
 Zvonka Aupič, Vrhek 11, 8295 Tržišče 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Kraj na sliki se imenuje Šentjur na Polju.

Izžrebanka:
 Olga Lužar, Šentjur na Polju 3, 1433 Loka pri Zidanem Mostu
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Oglasi

Ob prihajajočih božičnih 
in novoletnih praznikih 

vam želimo miru, zadovoljstva 
in sreče v krogu najbližjih.  

Vljudno vabljeni.

Krajevna skupnost 

Boštanj

Prireditev bo v 
soboto, 11. februarja 2017, ob 18. uri v 

dvorani TVD Partizan Boštanj.

vabi na 
osrednji dogodek v počastitev 

slovenskega kulturnega praznika in 
praznika Krajevne skupnosti Boštanj.

Spoštovane krajanke, 
spoštovani krajani!

Svet KS Boštanj

Leto 2021 naj vam prinese 
optimizma, zdravja 

in izpolnitev vseh želja. 

e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 

OSTANIMO ZDRAVI



UPORABA ZAŠČITNE
MASKE

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 
Policija

113

Gasilci
112

Zdravstveni dom Sevnica
07 81 61 500

Nujna medicinska pomoč
112 in 07 81 61 511

Dostop do Občine Sevnica in Upravne enote Sevnica
S pretežno brezkontaktnim poslovanjem in sistemom naročanja za reševanje nujnih zadev.

Naročanje in informacije:
- po telefonu,
- po elektronski pošti,
- po navadni pošti.

OBČINA SEVNICA
07 81 61 200

obcina.sevnica@siol.net

UPRAVNA ENOTA SEVNICA
07 81 63 870

ue.sevnica@gov.si

Spremljajte nas na:

Novi prostori akutne covid-19 ambulante so v pritličju Zdravstvenega doma Sevnica, levo od
prej obstoječega vhoda za sprejem brisov. V ambulanto pacienti prihajajo naročeno, na
podlagi napotitve izbranega ali nadomestnega zdravnika oziroma nujne medicinske pomoči.
Pacienti počakajo zunaj, pred vhodom, tam naj bodo 10 minut pred naročenim terminom.

REDNO UMIVANJE ROK HIGIENA KAŠLJA RAZKUŽEVANJE

Aktivno spremljajte
razvoj dogodkov in

navodila NIJZ.

UPOŠTEVANJE VARNOSTNE 
RAZDALJE

Skupaj preprečimo širjenje okužb s covidom-19
Dosledno upoštevajmo vse predpisane zaščitne ukrepe.

Na zdravstveno obravnavo pri izbranem osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu,
pediatru oziroma specialistu se je treba predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti. 
V primeru nujnega stanja pokličite na 112. Pred vstopom v zdravstveni dom je potrebno oddati
izpolnjen vprašalnik* o zdravstvenem stanju. Več informacij je dostopnih na www.zd-sevnica.si.

DOSTOP DO STORITEV V ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA

Vsebino je pripravila Občina Sevnica.

*Vprašalnik je dostopen na www.zd-sevnica.si

www.obcina-sevnica.siin na

V TRGOVINO HODI LE
EN ČLAN GOSPODINJSTVA


