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Intervju
Irena Groboljšek Kavčič, mag. farm., direktorica Lekarne Sevnica
Zagotovo poznate rek Edina stalnica v življenju so
spremembe. Lekarna Sevnica je bila večkrat testna
lekarna za različne sistemske ureditve v farmacevtski
panogi na državni ravni. Kako uvajanje nenehnih
novosti in sprememb sprejemajo zaposleni in
stranke lekarne?

Lekarna Sevnica je letošnja prejemnica najvišjega
občinskega priznanja, grba Občine Sevnica.
Letos praznuje 70-letnico uspešnega delovanja
v lokalnem okolju, o pomenu delovanja lekarne
in vlogi, ki jo ima v lokalni skupnosti, pa smo se
pogovarjali z direktorico zavoda Ireno Groboljšek
Kavčič, mag. farm.
Lekarna Sevnica praznuje 70-letnico delovanja.
Katere so ključne prelomnice, ki so zaznamovale
prehojeno pot sevniške lekarne? Kakšna je njena
vizija v prihodnosti? Kakšen je vaš osebni pogled na
razvoj lekarne?
Ključne prelomnice so širitev in posodobljeni prostori
ter uvedba novih sodobnih poti delovanja, kot sta
e-recept in delo z robotom za zdravila. Vsak tak korak
nam je ob uvedbi povzročil težave, vedeli pa smo, da
bo potem bolje za zaposlene in paciente.
Tudi v prihodnje bo šel razvoj predvsem v smer
avtomatizacije, poenostavitev rutinskih postopkov,
saj lahko le tako dovolj časa namenimo bistvenemu
delu, ki je izdaja zdravila s hkratnim strokovnim
svetovanjem in jasnimi navodili. Idej za razvoj je
kar veliko, vendar morajo še malo dozoreti. Tudi v
preteklosti se nismo odločali z danes na jutri, ampak
smo tehtno premislili vsako pomembno spremembo
in le tako so mogoče uporabne in kakovostne rešitve.
Sama sem v Lekarni Sevnica zaposlena že 34 let in v
tem času smo res prehodili že dolgo in zanimivo pot.
Ponosna sem na rezultate našega dela in predvsem
na to, da zaposleni v lekarni delujemo kot dober
strokovni tim. Leta 2016 smo pridobili tudi certifikat
kakovosti ISO 9001:2008, ki ga vsako leto uspešno
obnavljamo in s tem potrjujemo kakovost svojega
dela na strokovni ravni in ravni postopkov, varstva pri
delu, vrednotenju našega dela in drugem.
Osrednje vodilo zaposlenih v Lekarni Sevnica je
V znanju je moč. Ekipa zaposlenih se nenehno
izobražuje z namenom utrjevanja znanja in
nadgradnje strokovnosti. Kako svoje znanje
prenašate v lokalno okolje?
Nadgradnja znanja je v naši stroki pogoj za dobro
delo. Če nimamo najnovejših natančnih informacij
o zdravilih in preostalih pripomočkih, jih težko
ponudimo pacientu. Imamo srečo, da imamo mlad
vedoželjen kader, ki se zaveda pomena izobraževanja
in tako uspešno zasledujemo skupen cilj. Znanje se
trudimo prenašati na vsakega pacienta, ki obišče našo
lekarno. Pri vsaki izdaji zdravila je ključna informacija
o zdravilu, njegovem odmerjanju, načinu jemanja,
hkratnem jemanju z drugimi zdravili in prehranskimi
dopolnili, čedalje pogosteje pa je pomemben tudi
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način prenosa te informacije, da torej pacientu
naše vedenje o zdravilu predstavimo razumljivo,
preprosto in jasno. Od tega je odvisno, ali bo pacient
zdravilo pravilno jemal, da bo doseglo svoj učinek. V
sklopu farmacevtske skrbi pri hipertenziji in sladkorni
bolezni pacientom merimo raven krvnega tlaka in
sladkorja v krvi, jih spremljamo, svetujemo in nanje
prenašamo znanje. V naši lekarni že približno pet let
sodelavke izvajajo storitev pregled uporabe zdravil, ki
je dostopna vsakomur. Nanjo se lahko bolnik naroči
sam ali pa ga svojec, nekatere paciente, primerne za
to storitev, pa prepoznajo tudi naše farmacevtke ob
izdaji zdravil. Namenjena je pacientom, ki jemljejo
veliko zdravil, in bi se želeli o svojih zdravilih bolj
podrobno pogovoriti ali le preveriti, ali jih jemljejo
pravilno. Za takšno podrobnejše svetovanje ob izdaji
zdravila večkrat ni dovolj časa, pa tudi zasebnosti
ni ravno veliko, zato si za pregled uporabe zdravil
vzamemo več časa na posebnem mestu za
svetovanje. Takrat se z vsakim posameznikom na
samem pogovorimo, mu svetujemo in na koncu
izdelamo osebno kartico zdravil, ki je zelo uporaben
dokument ob obisku bolnišnice, urgentne službe,
specialista in doma ob jemanju zdravil. Smo pa tudi
edina lekarna v Posavju, ki ima usposobljeno magistro
za izvajanje farmakoterapijskih pregledov. To storitev
naša sodelavka izvaja enkrat na teden v ZD Sevnica,
ZD Krško in ZD Brežice. Na storitev pacienta napoti
njegov osebni zdravnik. Na tem mestu se farmacevt
v terapijo poglobi še bolj podrobno, se pogovori z
bolnikom, pregleda interakcije med zdravili, ki jih
nekdo prejema, in analizira vzroke za morebitne
neželene učinke zdravil. Farmacevt ima vpogled
v
celotno
zdravstveno
dokumentacijo bolnika in
je enakovreden deležnik
v
sistemu
primarnega
zdravstva.
Večkrat na leto pa prav zaradi
širjenja znanja med občani
organiziramo tudi razna
predavanja, npr. za društva,
zaključene skupine, včasih tudi
v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Sevnica. Tega bi si
v prihodnje želeli še več.
Moram pa omeniti tudi to,
da smo tudi učni zavod in da
usposabljamo mlade bodoče
farmacevtske tehnike in
magistre farmacije, ki pri nas
izvajajo redni praktični del
svojega usposabljanja. S tem
pripomoremo tudi k širjenju
svojega znanja na zanamce in
skrbimo za napredek, razvoj
in obstoj stroke.

Že od začetka je bila Lekarna Sevnica znana po
posebnostih. Vsi zaposleni smo bili ves čas vzgajani
v duhu napredka in vsako obdobje je prineslo kaj
novega. Pri testnih projektih je bilo večkrat težko,
ker se vedno pokaže zelo veliko težav. Včasih se vsi
jezimo, ko pa se stvari razrešijo, se zavedemo, da
smo pripomogli k boljšemu, preprostejšemu in
uporabniku prijaznejšemu sistemu. Po zaključku
testnih projektov in začetku pravih verzij, ko se drugi
zavodi srečujejo s privajanjem na spremembe, za nas
ni več težav.
Je pa žal res, da prav zdaj naše storitve zaradi
strogih zakonodajnih zahtev kljub vsej tehnologiji in
avtomatizaciji potekajo zelo počasi. Vsako škatlico
zdravila moramo s skeniranjem odjaviti iz sistema,
potem prenesti v e-recept, vmes se pojavi še več
potrditev in včasih smo že mi nervozni, ampak to
so poenoteni postopki po vsej Sloveniji in nikjer ne
gre hitreje. Čas izdaje zdravila se je zaradi raznih
dejavnikov preverjanja podaljšal, na kar pa ne
moremo vplivati. Kar je mogoče pohitriti, smo že
izvedli z dobro omrežno povezavo in robotom za
zdravila. Smo pa že vsi vajeni tega postopka in vmes
vsekakor izkoristimo čas za kakovostno svetovanje.
Ob letošnjem občinskem prazniku vam je lokalna
skupnost namenila najvišje občinsko priznanje, grb
Občine Sevnica. Kaj takšno priznanje pomeni za
Lekarno Sevnica in za vas osebno?
Naš kolektiv je zelo ponosen na to, da so lokalna
skupnost in občani prepoznali, da delamo dobro.
Naši zaposleni so precej skromni in že vsaka pohvala
pacienta nas spodbudi, da smo še boljši in bolj
razumevajoči do bolnih ljudi. Grb Občine Sevnica
pa nam daje še dodatno motivacijo za nadaljevanje
razvoja na ravni zavoda, da širimo storitve, iščemo
nove poti delovanja, da ponujamo svojim pacientom
vse, kar v nekem trenutku od naše stroke potrebujejo.
Tudi sama sem zelo ponosna na prejem takšnega
priznanja, se pa zavedam, da so temelje položili
že moji predhodniki in da del grba pripada prav
vsakemu vodji ali zaposlenemu, ki je s svojim delom
naredil našo lekarno še boljšo.

Pogovarjala se je Neža Nemec.

Iz grajske skrinje
B es e d e u r e d n i c e

Ko lo fo n

Vse je mogoče, če verjameš vase.
Ko se nam zgodi, da ne vidimo več možnosti po
spremembah nekega stanja, si želimo, da bi se
zgodil čudež. In to zato, ker je čudež nekaj, kar
upamo, sanjamo, je nekaj, v kar navadno ne
verjamemo kot mogoče in ne pričakujemo.

V decembru je za čudeže veliko priložnosti, ker
se nekoliko umirimo, odpremo, zaupamo in bolj
verjamemo. In če jim bomo odprli možnosti,
nam bodo povedali, da smo na pravi poti. Zato
si jih začrtajmo za prihodnje leto.
Naj bodo naše poti in razmišljanje čim bolj
pisani, široki, edinstveni in spontani, da bodo
tudi čudeži čim bolj raznovrstni. In naj nam
praznični čas ponudi možnosti za odpuščanje,
pozabljenje, sproščenost in ustvarjanje.
Srečno!

Čudežno je nekaj, kar se navadno ne dogaja, in
čudež največkrat nastopi takrat, ko si dovolimo
verjeti in zaupati. Takrat hodimo v smeri
premika, v to smo usmerjali svoje misli in to smo
čutili.

Mojca Pernovšek

Ne prezrite
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman,
Mojca Švigelj, Rok Petančič, Neža Nemec, Jože Novak, Miran
Grubenšek, Annemarie Culetto, Barbara Zagorc.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Goran Rovan
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 2020, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 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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SEVNICA
4. 12. sreda | GLAVNI TRG - SEVNICA
17.00 pohod z lučko na grad

6. 12. petek | kmečka tržnica SEVNICA
17.00 Praznični večer penin in grajskih mesnin

7. 12. sobota | kmečka tržnica SEVNICA
8.00 Decembrska tržnica z igrami

11. 12. sreda | grad Sevnica

16.00 čarobni obisk gradu sevnica

14. 12. sobota | Mladinski center Sevnica
16.00 Ustvarjalnica: izdelovanje okraskov

18. 12. sreda | Mladinski center Sevnica
16.00 ustvarjalnica: barvanje lončkov in
sajenje božičnega žita

19. 12. četrtek | KULTURNA DVORANA SEVNICA
17.00 medeni čudež predstava

21. 12. sobota | Mladinski center Sevnica
10.00 sprehod med policami in peka vafljev

31. 12. torek | center sevnice

PETEK, 29. 11. 2019, Na kratko o decembrskem praznovanju skozi čas in delavnica
adventnih venčkov, 17.00, POŠ Loka, org. TD Loka
NEDELJA, 1. 12. 2019, 6. razstava adventnih venčkov, otvoritev Vencembra, 14.00,
sprehajalna pot ob Savi, org. TD Loka
SREDA, 4. 12. 2019, Delavnica: peka kruha z drožmi, vodi Cveta Jazbec, 17.00, Kmetija
Zakrajšek, Šentjur na Polju, org. TD Loka
Prijava in informacije na 031 344 916.
SOBOTA, 7. 12. 2019, Koncert Led-Zeppelin: Tribute by Kula, razstava fotografij Janeza
Pelka, 20.00, dom kulture Loka, org. KD Primož Trubar Loka
NEDELJA, 8. 12. 2019, Zimska sreča na vrvici, 10.00-16.00, POŠ Loka, org. TD Loka
TOREK, 17. 12. 2019, Pravljična urica, 17.00, knjižnica Loka, org. Knjižnica Sevnica
PETEK, 20. 12. 2019, Enološko-kulturni večer: gost Janko Kobal, 18.00,
Zapojmo skupaj, 20.00, org. Trubarjev hram Loka in TD Loka
Potrebna je predhodna prijava.
NEDELJA, 22. 12. 2019, Božično novoletna tržnica »Svoji k svojim«, 10.00-16.00, park TDU
Loka, org. TD in KS Loka
Aktivno do radosti in veselja, zbor 10.30, start 11.00, park TDU, org. TD Loka, RAC
in ŠK Sevnica
Prižig lučk z MePZ Zvon in prihod dobrega moža, 17.00, trg Loka, org. KS Loka
SREDA, 25. 12. 2019, Božični pohod na Lovrenc, 15.00, trg Loka, org. TD Loka
PETEK, 3. 1. 2020, Zaključek Vencembra in koncert Okteta Jurij Dalmatin, 18.00, dom
kulture Loka, org. TD Loka

17.00 silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE
prav posebno darilo predstava
in prihod dedka mraza

31. 12. torek | center sevnice

22.00 SILVESTROVANJE NA PROSTEM
Ansambel roka žlindre

www.kstm.si
december 2019
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Občinske strani
Praznovanje
krajevnih skupnosti
V jesenskih mesecih krajevne praznike praznuje
več sevniških krajevnih skupnosti. Praznovanja so
priložnost za pogled in pogovor o preteklem delu,
izmenjavo mnenj in izkušenj, pa tudi za izrekanje
javnih pohval tistim, ki so v preteklem obdobju
s svojim delovanjem pripomogli k razvoju svoje
krajevne skupnosti.
Godba Sevnica

Osrednja slovesnost
Na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Sevnica
so bila za prepoznano širše družbeno delovanje
podeljena priznanja Občine Sevnica za leto 2019.
Grb Občine Sevnica je prejela Lekarna Sevnica, zlato
plaketo Knjižnica Sevnica in Ciril Udovč, prejemniki
srebrne plakete pa so podjetje Chemcolor Sevnica,
Društvo vinogradnikov Studenec in Franc Mrgole.

Odkritje doprsnega kipa Dragotina Ferdinanda Ripšla v Loki

Glasbena šola Sevnica

Glasbena šola Sevnica

Prvič so letos praznovali v krajevni skupnosti Loka
pri Zidanem Mostu. Osrednja točka prireditve je bilo
odkritje doprsnega kipa Dragotina Ferdinanda Ripšla,
ki je delo kiparja in ministra za kulturo Zorana Pozniča.
Kulturni program na dogodku so sooblikovali učenci
podružnične šole Loka in Godba Sevnica.

Prejemniki priznanj KS Krmelj

Krajevna skupnost Krmelj je praznovala na začetku
oktobra. Priznanja za prizadevno delo in dosežke
je Svet Krajevne skupnosti Krmelj letos namenil
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Krmelj, družini
Vidmar iz Gabrijel in Nevenki Flajs. Praznovanje so s
prijetnim kulturnim programom popestrili učenke in
učenci Osnovne šole Krmelj, z glasbenim vložkom pa
je navdušil Jošt Fister.

Prejemniki priznanj
v družbi ministra za javno upravo in sevniškega župana

Premierno je bil predvajan dokumentarni film o
življenju in delu preteklega obdobja. Zbrane je
pozdravil župan Srečko Ocvirk, slavnostni govornik
pa je bil minister za javno upravo Rudi Medved.

Moderatorja Tanja Mikolič in Ciril Dolinšek

Priznanje je v Šentjanžu
v imenu društva predsednica prevzela Jožica Krmelj.

Pred začetkom prireditve

Jure Klenovšek

V Krajevni skupnosti Šentjanž so za prepoznano
družbeno delovanje v kraju priznanje podelili
Društvu prijateljev mladine Šentjanž, ki letos
praznuje tudi 20-letnico delovanja. Kulturni program
so sooblikovali učenke in učenci Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž z mentoricami.

Posnetek celotne prireditve, vse fotografije z
dogodka in dokumentarni film si lahko ogledate na
spletni povezavi www.obcina-sevnica.si.
Foto: Urban Baumkirher
Minister za javno upravo Rudi Medved

Kulturni program so sooblikovali Godba Sevnica,
Godba Blanški vinogradniki, Jure Klenovšek in
Glasbena šola Sevnica. Dogodek sta povezovala
moderatorja Tanja Mikolič in Ciril Dolinšek.
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www.obcina-sevnica.si
Prejemnika priznanj KS Zabukovje

Občinske strani
Prvo soboto novembra so praznovali tudi v
Zabukovju. Praznovanje se je začelo pri domačiji
Kajič, kjer so namenu slovesno predali novo urejeni
cestni odsek Reber na Mrzli Planini. Marija Žveglič Občinska organizacija Združenja borcev za vrednote
in Jože Baumkirher sta letošnja prejemnika priznanj NOB 12. novembra vsako leto organizira slovesno
Krajevne skupnosti Zabukovje.
položitev venca k spomeniku padlih žrtev NOB v
Sevnici in k spominski plošči na stavbi sodišča v
Sevnici.

Ob občinskem prazniku

100-letnica zadružništva

Priznanja za prispevek k razvoju Občinskega odbora
Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica so prejeli
Milan Baša, Rafael Blažič, Aktiv kmečkih žena Tržišče,
Cecilija Kunšek, Janez Močan, Maks Senica, Anica
Perme, Ljudmila Szöks in Robkova četa.
S kulturnim programom so slavnostno sejo popestrile
učenke Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica oziroma
Glasbene šole Sevnica, z recitalom pa je dogodek
obogatila Jelka Robar.

V sklopu dogodkov ob občinskem prazniku občine
Sevnica je v Športnem domu Sevnica v organizaciji
Kmečke zadruge Sevnica potekala slovesnost ob
100-letnici zadružništva na Sevniškem.

Prešernova priznanja in plakete
Zveze kulturnih društev Sevnica za
leto 2019

Slavnostni govornik dr. Jože Podgoršek

Slovesnosti so se poleg vodstva, številnih sodelavcev,
upokojenih sodelavcev in poslovnih partnerjev
Kmečke zadruge Sevnica udeležili tudi predstavniki
lokalne oblasti, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, javnih agencij s področja kmetijstva in
drugi gosti.
Osrednji govornik na slovesnosti, državni sekretar
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Podgoršek, je izpostavil več aktualnih tem s
področja kmetijstva in pomembno vlogo Kmečke
zadruge Sevnica pri ohranjanju podeželja, posluhu
za manjše kmete, ohranjanju avtohtonih živalskih
pasem, kot je krškopoljski prašič, negovanju tradicije
in sooblikovanju pomembne kmetijske politike.
Zbrane so nagovorili tudi direktor KZ Sevnica
Borut Florjančič, predsednik upravnega odbora KZ
Sevnica Uroš Flajs, župan Srečko Ocvirk, predsednik
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko
Zupančič in predsednik Zadružne zveze Slovenije
Peter Vrisk.

Na dan občinskega praznika je na gradu Sevnica
potekala tudi tradicionalna slavnostna seja
Občinskega odbora Združenja borcev za vrednote
NOB Sevnica s podelitvijo priznanj.
Zbrane je pozdravila predsednica Občinskega odbora
Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica Vladka
Blas. Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru
izpostavil pomen ohranjanja vseh pomnikov
zgodovine, sprejemanja zgodovine kot celote in
ponosno prenašanje zgodovine na mlajše generacije.
Zbrane so nagovorili še predsednik Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman,
predsednik Občinskega odbora Združenja borcev
za vrednote NOB Krško Alojz Štih in predsednik
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Sevnica Ivan Cajner. Slavnostni govornik je bil Milan
Gorjanc, član predsedstva Zveze združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije, svoje besede pa je namenil
spominu na delovanje narodnega heroja Draga Flisa
Strele.

Prejemniki priznanj

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 2020 na naslov:
Zveza kulturnih društev Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
Prešernova priznanja in plakete bo
Zveza kulturnih društev Sevnica podelila
na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku v
sevniški občini, ki bo
7. februarja 2020 ob 18. uri
v Kulturni dvorani Sevnica.

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Slavnostna seja

Podelitev priznanj

Direktor Kmečke zadruge Sevnica je skupaj s sevniškim
županom zaslužnim članom Kmečke zadruge Sevnica
podelil zahvalne listine. Za trajni prispevek k razvoju
zadruge so zahvalno listino prejeli prvi predsednik
uprave in petkratni predsednik nadzornega odbora
Jože Kunšek, prvi predsednik nadzornega odbora Silvo
Volarič, predsednik upravnega odbora v mandatih
od leta 1994 do 2002 Alojz Zalašček, predsednik
upravnega odbora z najdaljšim, kar 16-letnim stažem
Peter Camloh, predsednica nadzornega odbora v
mandatu od leta 2014 do 2018 Fanika Simeonov in
aktualni predsednik upravnega odbora Uroš Flajs.
Kmečka zadruga Sevnica je ob praznovanju
100-letnice svojih zadružnih korenin izdala tudi
monografijo avtorja Oskarja Zorana Zeliča, ta pa je
zbranim na slovesnosti slikovito predstavil vsebino
monografije.
Slavnostni dogodek so s kulturnim programom
popestrili Oktet Jurij Dalmatin ter pevka Neža Jurečič
in kitarist Tadej Kraševec.

BREZPLAČNI NASVETI O UČINKOVITI
RABI IN OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE
Obiščite nas v svetovalni pisarni

SEVNICA
na naslovu

Naselje heroja Maroka 17
Uradne ure

Ob sredah, od 16. do 18. ure
Naročanje po telefonu vsak delovni dan

07 81 61 221, g. Roman Perčič
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Po občini
10 let bralne značke
»S knjigo na potep«
Knjižnica Sevnica in
VDC Krško-Leskovec, Enota Sevnica

Dobrodelni koncert
Občani Sevnice,
stopimo skupaj!

Predstavnici RK, predsednica Breda Drenek Sotošek
in sekretarka Mojca Pinterič Krajnc, sta poudarili
dobro sodelovanje z občino, ki ima posluh za pomoči
potrebne, in z zavodom KŠTM, ki jim je omogočil
organizacijsko podporo pri pripravi koncerta.

Območno združenje RK Sevnica je v sodelovanjem s
KŠTM Sevnica pripravilo že sedmi dobrodelni koncert
Pred 10 leti je Knjižnica Sevnica skupaj z VDC Krško- z namenom zbiranja sredstev za nakup paketov za
Leskovec, Enoto Sevnica, prvič organizirala bralno občane in družine iz občine Sevnica, ki potrebujejo
značko S knjigo na potep. Za uspešen začetek pomoč.
našega delovanja smo spomladi leta 2009 medse
povabili ilustratorja Uroša Hrovata, da nam je sproti
narisal, kar smo si zaželeli, in nas navdušil za branje,
poslušanje in listanje knjig.

Potem pa smo pridno brali – vsako leto pet knjig.
Pravljice, basni, spomine, zgodbe iz resničnega
življenja … Enkrat na mesec se srečamo v knjižnici in
se pogovorimo o prebranem, pa tudi še o marsičem
drugem. Navadno se iz prostora, v katerem se
dobimo, sliši smeh. Tudi kakšna pesem je že
zazvenela. Vsako leto pripravimo zaključek zunaj
naših prostorov. Takrat nam na pomoč priskočijo
društva, posamezniki, podjetja in razne ustanove. V
vseh teh letih smo se potepali po posavskih gradovih,
obiskali Lisco in Lovrenc, sodelovali s čebelarji,
planinskim društvom, si ogledali Dolinškov kozolec …
Ob 10-letnici druženja pa smo se odpravili na
tematsko pot Gozd je kultura, po njej pa nas je
popeljal naš stari znanec Ciril Dolinšek. Čeprav smo
vedeli že ogromno stvari, smo dobili tudi precej novih
informacij. Pa še gozdni telefon smo lahko uporabili.
Po prijetnem in poučnem sprehodu smo se odpravili
v Grajsko lutkovno gledališče. Nekaj njegovih članov
in lutk se je ravno vrnilo z gostovanja po ZDA, nas pa
je prijazno sprejela Tanja in nas popeljala v svet lutk.
Prstne, ročne, na palicah … Koliko vrst. Na koncu pa
še darilo – vsakdo je dobil žlično lutko.

Tako smo zaznamovali 10-letnico sodelovanja – v
naravi in na sevniškem gradu. Avtobus podjetja
Turizem Toni nas je brezplačno popeljal na grad
in nazaj, pa tudi sevniško lutkovno gledališče, ki
ga vodita Snežka in Bernard Pungerčič, nam je
brezplačno na široko odprlo vrata. Zavod KŠTM
je prijazno stopil naproti z delnim sponzorstvom,
Knjižnica Sevnica pa je poskrbela za žejo in posladek
ter praktično darilo.
Mi pa seveda še ne bomo nehali brati. Ker nam je
lepo ob knjigah in ker nam je lepo skupaj.

Dve uri trajajoči koncert je voditelj Oskar Zoran Zelič
začel z besedami dr. Antona Trstenjaka: »Dobrota je
naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo
njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče«.
Glasniki dobrote so bili vsi glasbeni izvajalci, ki
so se odzvali vabilu k sodelovanju in na prireditvi
nastopili brez honorarja. Z dobro glasbo so se tako
na odru zvrstili: ansambel Dobri prijatelji iz Brežic,
katerega začetki segajo v leto 1968 in so od tedaj
prejeli številna priznanja in nagrade, za njim pa so
nastopili Tinkara, Patricija in Katjuša Udovč, to je
dekliški trio, ki ga sestavljajo tri sestrice iz Boštanje,
nato ansambel Dolenjskih 5 iz Šentruperta na
Dolenjskem, ki je na letošnjem festivalu narodnozabavne glasbe Števerjan 2019 za pesem Ne bodi
taka reva osvojil odlično 2. mesto. Nato sta nas z
nastopom prevzela glasbena zanesenjaka, zakonca
Elizabeta in Dragutin Križanić, ki se z glasbo ukvarjata
že več kot 35 let. Oder sta prepustila Ansamblu Vrli
muzikanti iz Oplotnice, ki je na letošnjem festivalu
Graška gora osvojil zlatega pastirčka strokovne
komisije, nagrado občinstva in nagrado za najboljšo
melodijo festivala vokalna. Sledila je vokalna skupina
Corona’s, ki je nastala iz boštanjske vokalne skupine
z več kot 25-letno tradicijo, Coronke, ko sta se jim
pridružila še dva odlična glasbenika – Boris Pokorn in
Janez Hameršak. Kot zadnji so kar s popoldanskega
koncerta na oder prišli trije življenja polni mladi
fantje, člani narodno-zabavnega ansambla Zadetek,
ki so letos med odličnimi tekmeci s pesmijo Mamina
pesem, za katero so prejeli tudi nagrado občinstva,
postali najboljši ansambel festivala Števerjan 2019.
Zbrane so pozdravili: predsednica RK Sevnica mag.
Breda Drenek Sotošek, župan Srečko Ocvirk in
generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin. Z vstopnino,
finančnimi donacijami, srečelovom in prostovoljnimi
prispevki je bilo skupno zbrano 6684 evrov, kar bo
zadostovalo za 477 velikih kompletov, ki vsebujejo
prehranski, toaletni in čistilni paket.
Povedano je bilo tudi, da so s sredstvi lanske akcije
lahko nabavili 478 prehranskih paketov, 450 pralnih
praškov, 797 toaletnih kompletov ter poravnali
stroške ozvočenja in avtorske agencije.

Na seznamu prejemnikov RK je trenutno 575

Jožica Prah, Knjižnica Sevnica oseb, skupaj z njihovimi družinskimi člani pa je to
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1268 občanov, ki jim RK pomaga. Lani so pomoči
potrebnim razdelili 31 ton hrane, poleg tega pa še
toaletne in čistilne pakete ter nemerljivo količino
rabljenih oblačil, obutve in opreme.

Vsakemu od nastopajočih se je za sodelovanje
s košarico domačih dobrot in županovim vinom
zahvalil eden izmed prostovoljcev RK iz različnih
krajevnih organizacij, ki so tudi sicer zelo aktivni. Lani
so opravili skupno 8842 prostovoljnih ur. Veliko truda
so vložili v pridobitev 383 dobitkov za srečelov od
114 ustanov, podjetij in obrtnikov iz Sevnice in tudi
onkraj meja občine, ki so kljub težki gospodarski
situaciji pokazali veliko razumevanja in dobrodelnost
Ob koncu je bilo pohvaljeno tudi izjemno občinstvo,
ki je ves čas koncerta lepo sodelovalo. Tudi sicer pa
je bilo v dvorani ves čas občutiti izjemno povezanost
in pozitivno naravnanost vseh ljudi dobre volje in
odprtega srca.
Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RKS OZ Sevnica
Foto: Franc Sotošek

Nova pridobitev
na Dolnjem Brezovem
V petek, 15. novembra, so na Dolnjem Brezovem
slovesno odprli športno igrišče, ki je del sistematičnega
urejanja večnamenskih prostorov ob Savi v sklopu
ureditev ob gradnji hidroelektrarne Arto-Blanca.
Zagrajeno športno igrišče z urejenimi parkirnimi
prostori in mobilnim zabojnikom za shranjevanje
pripomočkov za rekreacijo in sanitarijami je rezultat
uspešnega sodelovanja podjetja Infra, Občine
Sevnica in Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo.

Nove pridobitve so se razveselili tudi najmlajši krajani.

Zbrane krajanke in krajane so na odprtju pozdravili
predsednik sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo
Franc Slemenšek, župan Srečko Ocvirk, namestnica
direktorja podjetja Infra mag. Ana Vurnek in
direktorica podjetja Inplet Helena Zidarič Kožar.
Športno igrišče na Dolnjem Brezovem je javni prostor,
namenjen pa je športnim aktivnostim in druženju.
Kot javna površina je na voljo za uporabo vsem, ki
to želijo in hkrati odgovorno in spoštljivo ravnajo
s skupno lastnino. Športna igrišča so v krajevnih
skupnostih stičišče več generacij. Pomembno je,
da se skupine, ki želijo igrišče uporabljati, uspešno
dogovarjajo za enakomeren razpored časa športnega
udejstvovanja med seboj in s tem dokažejo športnost
tudi pri skrbi za skupno lastnino, ki je v veselje vsem
krajankam in krajanom.
Vir: Občina Sevnica

Po občini
Grajsko lutkovno
gledališče Sevnica
gostovalo v ZDA
Grajsko lutkovno gledališče Sevnica je sredi oktobra
poletelo iz Benetk na tritedensko turnejo po ZDA
od Chicaga do Washingtona. Na mednarodnem
dogodku Kids Euro Festivalu 2019 je namreč
zastopalo Slovenijo.

Veselo v Rovišču
V sklopu praznovanj ob občinskem prazniku so
krajanke in krajani Rovišča pri Studencu skupaj z gosti
odprli Dom krajanov Rovišče. V tem novem domu ima
svoj prostor za delovanje Društvo za razvoj podeželja
in turizma Rovišče (DRPT Rovišče). V društvo je
vključenih nekoliko manj kot 40 aktivnih članov, ki
s svojim delovanjem pomembno pripomorejo k
popestritvi dogajanj v kraju.

Hvala, ker lahko sodelujemo in tkemo vezi zaupanja.
Ob izteku leta 2019 vam želimo, da ste čim bolj
veseli, zdravi in v krogu svojih bližnjih. Zahvaljujemo
se vam za to, da se v želji po prevozu obračate na
nas, sopotnike. V ta namen naša ideja živi in že se
lahko z avtom odpravimo na pot. Kamorkoli vas vodi
pot. Prepričani smo, da se bomo še srečali. Hvala
za zaupanje in deljenje skupnih trenutkov, ko smo
človek človeku sopotnik.
Vesna Šinkovec, koordinatorica enote Sopotniki Sevnica

Ozaveščanje mladih
o gluhoti in naglušnosti

Turnejo smo začeli pri naših rojakih v Chicagu oz.
Lemontu in jim v kulturni dvorani zaigrali lutkovno
predstavo Grdi raček v angleščini in slovenščini.
Z najetim kombijem smo odpotovali v Cleveland, kjer
živi največ Slovencev v ZDA. Poleg lutkovne predstave
smo z otroki izdelali skoraj 80 lutk in komplet ročnih
lutk za njihovo predstavo Rdeča kapica. Ob obisku
gen. konzulke Alenke Jerak smo postavili še slikarsko
razstavo Lutkart Slovenia.
Pot smo nadaljevali v Pittsburgh, tam pa so nas
pričakali s country glasbo, ker so praznovali noč
čarovnic.

Predsednik DRPT Rovišče Franci Žibert je še pred
odprtjem novega doma krajanov podelil zahvalne
listine zaslužnim za prispevek pri gradnji in za
podporo pri delovanju društva. Listine so prejeli
Mladi Roviščani, Jože Ratajc, župnik Anton Bobič,
Krajevna skupnost Studenec, Občina Sevnica in prva
predsednica DRPT Rovišče dr. Jelka Pleško Gorenc.
Ob odprtju sta župan Srečko Ocvirk in predsednik
sveta Krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc
predsedniku DRPT Rovišče predala hišni red doma
krajanov in s tem simbolno društvu DRPT in drugim
krajanom dom predala v uporabo.

V torek, 19. novembra, smo v prostorih Mladinskega
centra Sevnica organizirali druženje mladih s
predstavnico Društva gluhih in naglušnih Posavja.
Namen dogodka je bil predvsem ozaveščanje
mladih o življenju in doživljanju gluhih in naglušnih.
Predstavnica društva Urška Kozole nam je predstavila
osnove znakovnega jezika, udeleženci pa so se lahko
naučili znakovne abecede, osnovnega bontona v
kretnjah in nekaj preprostih besed (mama, oče, rad
te imam, prijatelj in podobno).

Vir: DRPT Rovišče

Sopotniki v Sevnici
pišemo dobre zgodbe
Po lutkovni predstavi v obeh jezikih, ki je napolnila
kulturno dvorano z rojaki več generacij, smo v
mraku krenili proti Washingtonu in tam drugi dan
imeli največji izziv naše turneje, nastop v največjem
kulturnem hramu Amerike Kennedy Cultural Center.
Pred polno dvorano Millennium stagea in
veleposlanikom Slovenije v ZDA Stanislavom
Vidovičem z gosti smo suvereno odigrali The Ugly
duckling v angleščini in navdušenemu občinstvu
dostojno predstavili Slovenijo. Predstavo so
neposredno prenašale štiri kamere, na spletu si jo
lahko ogledate na Youtubu.
Opravili smo tudi intervju za TV Slovenija 1 in z
ameriško novinarko.
Na svoj nastop smo povabili tudi našo rojakinjo
in prvo damo ZDA Melanijo Trump, a je bila žal
zasedena.
S predstavo Grdi raček smo v Washingtonu poleg
KCC nastopali tudi v elitni British International
Highschool, v Shakespeare Theater in dvakrat v Atlas
Theater.
To so gledališča z zelo kakovostnim mednarodnim
programom, zato smo bili počaščeni in ponosni, da
so nas izbrali in povabili na oder, da smo navdušili
gledalce z brezhibno odigrano predstavo in zelo
uspešno in častno predstavili kulturo Sevnice in
Slovenije.
Na precej naporni 22-dnevni turneji po Ameriki
smo prevozili skoraj 4000 kilometrov, obiskali tri
največje skupnosti naših rojakov v ZDA, posneli
veliko kadrov dokumentarnega filma za AVI Film,
izvedli lutkovno delavnico in postavili lutkovno
slikarsko razstavo Lutkart Slovenija, s pomočjo
veleposlaništva Republike Slovenije v Washingtonu
na Kids Euro Festivalu 2019 pa smo kot predstavniki
Slovenije uspešno odigrali predstavo Grdi raček
na zelo uglednih gledaliških odrih in se na celotni
poti predstavili z osmimi predstavami več kot 1000
gledalcem po ZDA.
Bernard Pungerčič, GLG Sevnica

Foto: Damijan Ganc

Gluhost je po oceni Svetovne zdravstvene
organizacije ena najtežjih invalidnosti. Po grobi oceni
naj bi znakovni jezik v Sloveniji uporabljalo približno
1000 ljudi (ZGN Slovenije, 2019). Naša sogovornica
iz Društva gluhih in naglušnih Posavje pa je povedala
tudi svojo izkušnjo o tem, kaj zanjo pomeni biti gluh
in kako se spopada z vsakodnevnimi izzivi, ki jih
prinaša invalidnost. Predstavila nam je tudi, kako
ji življenje olajšuje polžev vsadek, zaradi katerega
lahko sliši. Na izkustveni način smo z mladimi
razbijali strahove glede komunikacije z gluhimi in
tudi predsodke o tem, kaj pomeni biti brez sluha.
Aktivnost ozaveščanja je potekala v sklopu konzorcija
Močni, povezani in učinkoviti, za večjo vključenost
vseh, ki ga oblikujejo nevladne organizacije iz Posavja
(Družinski inštitut Zaupanje, Društvo gluhih in
naglušnih Posavje, LIJAmedia – zavod za medijsko
produkcijo in izobraževanje ter Mladinsko društvo
Bistrica ob Sotli), ki ga sofinancira Ministrstvo za
javno upravo.
Januarja pa vas lepo vabimo, da se nam pridružite
pri podobni delavnici, na kateri se bomo prek branja
doma, v svet, se družijo, zadihajo in so aktivni ter pravljic naučili še kakšno kretnjo znakovnega jezika.
svobodni. Poleg prevozov k zdravniku oz. do osnovnih Več informacij o aktivnosti lahko dobite na e-pošti
storitev si prizadevamo, da starejši naredijo kaj tudi vgc.posavje.sevnica@gmail.com in na telefonski
številki 041 772 245.
za »svojo dušo«.
Ena od takih zgodb se je dogajala sredi novembra,
Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Katja Kugler
ko smo uporabnico peljali na čipkarsko razstavo na
sevniški grad in si skupaj z njo ogledali prekrasne
izdelke. V mirnem vzdušju in prekrasni razstavi
umetniških del sta uživali prostovoljka in naša
uporabnica. Med skupnim druženjem je prostovoljka
izvedela, da bo gospa prihodnje leto praznovala
90. rojstni dan. Ko jo je vprašala, kakšen je njen
recept za dolgo življenje, ji je gospa odgovorila:
»Veste, kaj, delo. Samo delo.« Z vsako od dobrih
zgodb in modrostjo uporabnikov se napolnimo z
entuziazmom. Pomagamo si lahko na različne načine.
Prostovoljci pomagajo s svojim prostim časom, željo
po druženju, nesebičnostjo in dobro voljo, na drugi
strani pa imamo starejše, ki so to pomoč voljni
sprejeti.
Zavod Sopotniki v občini Sevnica v sodelovanju z
Občino Sevnica in KŠTM Sevnica izvaja brezplačne
prevoze za starejše.
Vsak dan smo smo priča dobrim zgodbam. Starejše
zapeljemo k zdravniku ali kam drugam. Z našo
storitvijo želimo omogočiti starejšim, da gredo od
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pri gasilskem domu v Tržišču, domači gasilci pa so
nam prijazno odstopili prostor. Iz gostilne Ulčnik so
poskrbeli za topel obrok. Poklepetali smo še, obudili
spomine na pretekle pohode in se dobre volje vrnili
domov.
V imenu TD Tržišča hvala vsem društvom in
posameznikom, ki ste poskrbeli za pogostitev in
Na martinovo soboto, 9. novembra, je Turistično dobro voljo pohodnikov.
društvo Tržišče v sodelovanju z Aktivom kmečkih
žena in Društvom vinogradnikov Malkovec
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
pripravilo tradicionalen Martinov pohod. Več
kot 100 pohodnikov se je zbralo pri pletenki
velikanki. Dobrodošlico jim je zaželela Milena Knez,
predsednica TD Tržišče, predstavila pa je tudi letošnjo
traso pohoda, saj je lovorika za najboljši cviček 2019
tokrat šla v vinske gorice Bojnik. Domača društva so
poskrbela za okrepčilo, pohodniki pa so prejeli še
spominski kozarec za pokušanje mladega cvička. Za V nedeljo, 3. novembra, smo v župnijski cerkvi v
veselo vzdušje sta skrbela mlada muzikanta Valentin Tržišču praznovali zahvalno nedeljo. Vaščanke in
vaščani Marendola in Spodnjih Vodal so poskrbeli za
in Nejc.
praznično okrasitev oltarja. Letos je bilo kar razgibano,
od vročih dni, veliko dežja in toče v poletnih mesecih,
ki je v nekaterih delih krajevne skupnosti zmanjšala
pridelek. Pa kljub temu smo hvaležni za vse, kar je
zraslo na naših vrtovih, njivah in travnikih. Zahvalna
nedelja je hkrati lepa priložnost, da se zahvalimo tudi
za mir in zdravje ter nesebično pomoč in trenutke, ki
jih preživimo drug z drugim.

Martinov pohod
od pletenke velikanke
do Bojnika

Moja dežela,
lepa in gostoljubna
na sevniškem gradu

Zahvalna nedelja
s kmečko tržnico v Tržišču

Projekt Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa
in gostoljubna je projekt, katerega poslanstvo je
pripomoči h kakovosti življenja ljudi, trajnostnemu
razvoju in urejenosti okolja, kakovosti turistične
ponudbe, gostoljubnosti, promociji turizma in
razvoju ekološke in turistične zavesti prebivalstva.

Krst vina pri zidanici Matjaža in Nike Rosa v Bojniku
foto: Stane Markovič

Foto: Občina Sevnica

Ocenjevanje krajev poteka vsako leto med majem in
avgustom na treh ravneh, občinski, regijski in državni.
Podelitev državnih priznanj poteka na prireditvi ob
Vseslovenskem posvetu turističnih društev in zvez, ki
je letos potekalo v Ljubljani, regijska podelitev pa je
domena sodelujočih posavskih občin – Kostanjevice
na Krki, Brežic, Krškega in Sevnice. Letos smo podelitev
regijskih priznanj gostili na sevniškem gradu. Dne
19. novembra so bila tako v sklopu prireditev
ob občinskem prazniku podeljena priznanja – v
kategoriji srednjih mest 1. mesto Krško, 2. mesto
Brežice, v kategoriji manjših mest 1. mesto Sevnica,
2. mesto Senovo in v kategoriji izletniških krajev 1.
mesto Kostanjevica na Krki, 2. mesto Podbočje in 3.
Artiče. Ob tej priložnosti je Turistična zveza občine
Sevnica podelila še dve posebni občinski priznanji
Moja dežela, lepa in gostoljubna, in sicer mlademu
prevzemniku kmetije Milošu Majcnu za inovativen
in ekološko usmerjen pristop h kmetovanju ter
Branku Knezu za skrb in delo, ki ga vlaga v urejanje
pokopališča na Logu. Vsem prejemnikom priznanj
čestitamo.
Annemarie Culetto, predsednica TZOS

Prireditev
Pesem igra kulinarika
KŠD Lukovec je uspešno izvedel tudi tokratno
prireditev Pesem igra kulinarika v soboto, 26.
oktobra.

Pohodnike smo prvi del poti kar prepeljali z
avtobusom do Jeperjeka. Pot smo nadaljevali preko
Otavnika in Starega Bojnika v Bojnik do zidanice
Matjaža in Nike Rosa. Na društvenem ocenjevanju
pa je bilo njuno vino izbrano za najboljši cviček
leta 2019. Zapeli so pevci Društva vinogradnikov
Malkovec in potem še podrli klopotec, ki bo počakal
novega lastnika najboljšega cvička za prihodnje
leto. V goste je prišel še škof Martin in krstil mošt v
vino, s svojim nagovorom pa je dodobra nasmejal
pohodnike. Poslovili smo se od prijaznih gostiteljev
in se vrnili nazaj proti Otavniku in Jeperjeku. Pohod
smo skozi Marendol nadaljevali do Spodnjih Vodal.
Tam smo se ustavili na domačiji Silva Kneza, vaščani
pa so poskrbeli za pogostitev. Pohod smo končali

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

Fani Borštnar, AKŽ Tržišče

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

V soboto, 7. 12. 2019,
v notranjih prostorih
Kmečke tržnice Sevnica
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Občina Sevnica med
TOP 100 trajnostnimi
destinacijami sveta
Občina Sevnica se je uvrstila na seznam 100
trajnostnih destinacij sveta (2019 Sustainable
Destinations Top 100). Priznanje podeljuje komisija,
ki jo sestavljajo predstavniki enajstih mednarodnih
organizacij, ki delujejo na področju razvoja
trajnostnega turizma.

degustacija
praznične peke

KMETIJE JAZBEC
degustacija cvrčkov
in drugih izdelkov iz jajc ob

Nakup iz rok gospodarja se splača.

Vir: KŠD Lukovec

Po končanem bogoslužju je bilo na vrsti prijetno
druženje pred cerkvijo. Domači župnik Jože Kohek je
blagoslovil dobrote, ki so jih z vso ljubeznijo in skrbjo
pripravile članice Aktiva kmečkih žena iz Tržišča.
Društvo vinogradnikov Tržišče pa je prispevalo
odlično vino in martinovo gos.
Pred župnijsko cerkvijo smo organizirali tudi kmečko
tržnico. K sodelovanju smo povabili domačine
in domačinke. Povabilu so se prijazno odzvali in
predstavili svoje izdelke, pridelke in zelišča.

SEVNICA

5. obletnici Jajcemata
v Sevnici
Ob glasbi, zanimivi kulinariki smo se družili in se imeli
res lepo.

Blagoslov dobrot
foto: Stane Markovič

Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

Pridobitev mednarodnega turističnega znaka je
dodatna potrditev, da je vizija destinacije Sevnica,
opredeljena v Strategiji razvoja turizma, oblikovana
ustrezno: destinacija Sevnica bo postala zelena
butična destinacija za obiskovalca, ki išče raznolika in
aktivna doživetja, mir in osebne koristi.
Trajnostni, sonaravni turizem občutno manj
obremenjuje okolje in nima negativnega vpliva na
tiste, ki v lokalnem okolju živijo in delajo.
Vir: Občina Sevnica

Turizem
22. Slovenski festival vin
uspešen za posavske vinarje

Grajska vinoteka s pestro
ponudbo posavskih vin

Adventna steza
v Loki pri Zidanem Mostu

Vinorodna dežela Posavje je ena izmed treh
slovenskih vinorodnih dežel, ki iz manj prepoznavne
hitro prodira v vrh slovenske vinske ponudbe. To poleg
čedalje več uveljavljenih blagovnih znamk dokazujejo
tudi številna prejeta priznanja vinom posavskih
vinarjev, ki na številnih domačih in mednarodnih
ocenjevanjih dosegajo odlične rezultate.

Na začetku novembra so bila v Ljubljani podeljena
priznanja ocenjevanja 22. slovenskega festivala vin,
najvišja odličja so prejeli tudi trije posavski vinarji.
Med penečimi se vini je 1. mesto dosegla penina
Prestige Extra brut 2013 iz kleti Istenič iz Stare vasi
pri Bizeljskem, med penečimi se vini rosé pa 1. mesto
penina Gourmet Rosé brut 2015, prav tako iz kleti
Istenič, 2. mesto pa penina Joker Zara iz vinske kleti
Kozinc iz Dolnjih Impolj pri Studencu.
Med belimi mirnimi vini je 1. mesto doseglo vino
Chardonnay 2015 Marjana Jeleniča, vina Jelenič
iz Kostanjevice na Krki. To vino je hkrati doseglo
tudi najvišjo oceno med vsemi ocenjenimi vini na
festivalskem ocenjevanju.

Namig za premik:

Grajska vinoteka je v mogočnem, več kot 700 let
starem gradu Sevnica, ki stoji na hribu nad starim
mestnim jedrom Sevnice. Na njegovem južnem
pobočju od leta 2007 uspeva 500 trt modre
frankinje, iz katerih vsako leto pridelamo grajsko vino
t. i. Grajsko kri. Postanete lahko tudi boter grajskim
trtam in izkoristite številne ugodnosti. Poleg Grajske
krvi v grajski vinoteki ponujamo tudi pokušino in
nakup odličnih posavskih vin iz bizeljsko-sremiškega
in gornjedolenjskega vinorodnega okoliša, pretežno
iz občine Sevnica. Penine, cviček, modra frankinja,
sauvignon, chardonnay, zeleni silvanec, beli pinot,
rosé in druga, tudi predikatna vina so našla prostor
v naši vinoteki. V njej se lahko odločite za strokovno
vodene degustacije vin in nakup. Z vini postrežemo
domači kruh, kozji in kmečki sir ter tradicionalno
sevniško salamo, kraljico iz zbirke suhomesnatih
izdelkov Grajskih mesnin.

V decembru, najbolj veselem mesecu leta, se
več družimo z družino in prijatelji. Ta druženja
navadno potekajo ob bogato obloženih mizah.
Tako ni nenavadno, da ravno januar, ki sledi, velja
za mesec, v katerem se največ ljudi odloči, da bodo
bolj zdravo jedli in se več gibali. Korak v pravo smer
lahko naredimo že decembra in se kljub nižjim
temperaturam podamo v naravo na sprehod.
Hvaležno nam bo celotno telo; razgibali se bomo,
prezračili misli in potem laže in z manj slabe vesti
pojedli še kakšen kos potice ali piškot. Tudi s tem
namenom smo v Turističnem društvu Loka pri
Zidanem Mostu leta 2014 na ograjo sadovnjaka ob
sprehajalni poti prvič obesili adventne venčke. Poleg
spodbujanja aktivnega preživljanja časa v naravi
tudi v hladnejših dneh so želeli olepšati in popestriti
t. i. adventno stezo ter spodbuditi k drugačnemu,
kakovostnemu preživljanju prostega časa.

Nakup vin je mogoč, kadar je grad odprt, vodene
degustacije vin pa se izvajajo kadarkoli po
predhodnem dogovoru.
Grajski pridih daje vinu čudežno moč. Privoščite si,
saj tu noben trenutek ne bo zaman. Ponujamo vam
edinstveno grajsko vinsko doživetje ...
Informacije in rezervacije: 051 680 289, grad.
Že konec novembra tako domačini, učenci loške šole
Vina so bila na pokušnji tudi na 22. Slovenskem sevnica@kstm.si
in drugi prostovoljci izdelajo adventne venčke, ki
festivalu vin 14. in 15. novembra v Cankarjevem
Rok Petančič, KŠTM Sevnica so na ograji sadovnjaka na ogled od prve adventne
domu v Ljubljani, skupaj pa se je uspešno predstavilo
nedelje, letos od 1. decembra, do svetih treh kraljev.
kar 19 vinarjev iz vinorodne dežele Posavje.
Vabimo vas na otvoritvene in preostale dogodke
V sklopu festivala so potekale tudi zanimive delavnice,
Vencembra in na sprehod po adventni stezi – za srce,
med njimi smo skupaj s CPT Krško in Gostilno Repovž
telo in duha. Dobrodošli.
predstavili tudi projekta Modra frankinja in Okusi
Posavja.

www.visit-sevnica.com

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.visit-sevnica.com/si/first-lady.html

Annemarie Culetto
Foto: Bojan Dremelj

Blagovna znamka
First Lady
vsebuje izbrane izdelke
z območja občine Sevnica
v Posavju,
ki kažejo tradicijo,
odličnost in eleganco.
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Kultura
Večer
ljudske glasbe in plesa

Klekljarska razstava
skupine Bucike
na gradu Sevnica

Gusarji na Razborju
našli zaklad

Folklorna skupina Spomin pri Društvu upokojencev Mega gusarski zaklad na Razborju
Sevnica je v soboto, 9. novembra, priredila Večer Nova igrana predstava za otroke, ki jo uprizarja
ljudske glasbe in plesa v Kulturni dvorani Sevnica.
mlajša skupina gledališčnikov Razborja pod odrom in
je v pretekli sezoni že ustvarila Groznega Gašperja, je
tokrat postregla z epsko pustolovščino treh gusarjev,
duhovitih replik in dozo smeha za obiskovalce vseh
starosti.Mega gusarski zaklad je naslov skoraj uro
trajajoče gusarske pustolovščine, v kateri nastopajo
Alja Dobovšek, Lučka in Ožbej Imperl, Ela in Erik
Kleindienst, Jure Palčnik, Jakob Štigl, Anže Vidmar in
Pia Zakrajšek.
Skupinski posnetek nastopajočih

Godci so začeli prireditev z Melodijo iz Razkrižja,
plesalci in plesalke pa so se predstavili z dvema
sklopoma plesov: San se šetau in Oj, mladost ti moja.
Na našem gradu je kot vsako leto v sklopu občinskega
praznika tudi letos potekala klekljarska razstava
skupine Bucike iz Sevnice z naslovom Pogled skozi čas.
Letošnja zelo domiselna postavitev je bila zasnovana
tako, da je vsaka razstavljavka imela svoj kotiček,
ki je bil opremljen s predstavitvenim besedilom,
razstavljeni izdelki pa so bili prerez devetletnega dela.
Na odprtju so se zahvalili Občini Sevnica, predstavniku
donatorja HESS, Družinskemu inštitutu Zaupanje in
seveda gradu Sevnica za vso pomoč v vseh letih. V
Vrtec Ciciban Sevnica, skupina Gumbki
spremljevalnem programu je navdušila Eva Železnik V goste so povabili tudi najmlajše iz Vrtca Ciciban
z izraznim plesom in komorni godalni trio Glasbene Sevnica: skupina Gumbki je prikazala Skrivalnice.
šole Sevnica v sestavi Gregorina Medved, Andreja
Zupanc in Polona Soban.

Najboljše zgodbe se zgodijo med prijatelji. Jakobu in
Juretu je med počitnicami strašno dolgčas in Jakob
želi pripraviti pravo pustolovščino po vzoru Groznega
Gašperja. S svojo spretnostjo pretenta Jureta, da
kot strašna gusarja skrijeta gusarski zaklad v obliki
čokolade. Načrte jima prekrižajo Jakobovi premajhni
čevlji in zbrana druščina prijateljev. Vendar pa
Jakobov gusarski plen ne bi bil pravi zaklad, če ne bi
imel srečnega konca zgodbe. To je spoznanje, da je
vrednost zaklada v tem, koliko ta pomeni lastniku,
in da doseže pravo neprecenljivost šele, ko ga je ta
pripravljen deliti tudi z drugimi.

Skupinski posnetek nastopajočih

Skupina učencev in učenk iz Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica je zaplesala in zapela Potujemo v
Rakitnico. Ubrane glasove Pevske skupine Lokvanj iz
Krmelja smo lahko slišali v dveh pesmih.
Damijan Ganc je predal iskreno zahvalo za večletno
delo mentorici skupine Tini Železnik, ona pa je v
čustvenem govoru med drugim povedala, da »vsi
skupaj za seboj puščamo dobro sled, da bodo
generacije za nami laže našle pravo pot.«

Skupinski posnetek nastopajočih

Prijetno presenečenje tega večera so pripravili
člani in članice KUD Bribir (Hrvaška) in v elegantnih
narodnih nošah pokazali stare pesmi in plese Bribira.
V času trajanja razstave je bila ta vsak dan zelo dobro
obiskana z obiskovalci iz vse Slovenije.
Tina Železnik

www.grad-sevnica.com
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Nastopajoči so se ob prvi predstavi razveselili mega
gusarskega zaklada v obliki sladkih dobrot, ki so jih
po koncu predstave razdelili tudi med obiskovalce
predstave.
Vabljeni, da se pridružite odkrivanju mega gusarskega
zaklada na eni izmed ponovitev v prihajajočih
predprazničnih dneh.
Foto: B. Z., MMJP

Marjan Skumavc – Skumi
v oknu Radogost
Razstavo v Oknu Radogost na sevniškem gradu
smo novembra namenili hommage slikarju, grafiku,
risarju, ilustratorju, boksarju in novinarju Marjanu
Skumavcu – Skumiju (tako so ga klicali prijatelji)
(1947–2011). Njegovo delo in življenjska pot sta bila
izjemno raznovrstna in na vseh področjih izjemna.
Skupinski posnetek nastopajočih
Rodil se je v Jurkloštru. Postal je zidarski vajenec
Prijeten kulturni večer se je nadaljeval z druženjem. na Jesenicah in se izučil za zidarja. Nemirni duh in
talentiranost sta ga pripeljala v Ljubljano, vpisal se je
Romana Ivačič v šolo za oblikovanje in jo končal leta 1967 pri prof.
Foto: Jože Teraž Tonetu Žnidaršiču.

Kultura
Leta 1972 je končal še Akademijo za likovno umetnost
in diplomiral pri prof. Gabrijelu Stupici in naslednji
dve leti še specialko pri prof. Janezu Berniku. Bil je
dobitnik študentske Prešernove nagrade. Trideset
let je bil legendarni Delov novinar in se je ukvarjal s
področji, kot so kriminal, sociala, kultura in reportaža.
V slikarstvu je kombiniral tehnike, in sicer gvaž,
akvarel, pastel, risbo in slikanje z oljnimi barvami ter
drugo.

Ukvarjal se je tudi z boksom, bil dvakrat slovenski
prvak in pozneje selektor prve boksarske
reprezentance v samostojni Sloveniji. Skumi je imel
rad vse ljudi, le »butastih«, pokvarjenih in nasilnih
ne, je pa znal človeku zlesti pod kožo. Kamor je prišel
v »reklcu«, s črno kapo iz žameta na glavi, z beležko
na zadnjem žepu kavbojk, je vedno našel prave
besede, da so ljudje govorili brez zavor.
Da sta njegov spomin in njegova modrost nežno
segla v naše duše, nam je skupina pevcev Folklornega
društva Brusači iz Radeč podarila nekaj svojih pesmi.

Razstava ikon

Vesela jesen v Sevnici

Razstava ikon,
avtorja
očeta
Mihajlo Jozafat
Hardi v kapeli
Sv. Nikolaja v
Boštanju. Tema
razstave
je
Bogorodica.
Oče Mihajlo je
grškokatoliški
duhovnik, ki se je
rodil v Vojvodini,
po narodnosti je
Rusin, živi in dela
v Metliki, kjer
je tudi župnik
grškokatoliške
župnije sv. Cirila
in Metoda.
S pisanjem ikon se je začel ukvarjati že leta 1979.
Posebej se je izpopolnil v pisanju grških ikon. Imel je
številne razstave, tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini.
Umetnost pisanja in čaščenja ikon je temeljni del
duhovnosti Vzhodnih Cerkva. Ime ikonopisje prihaja
od grške besede eikon, kar v prevodu pomeni pisati.
Ikono se piše, ker predstavlja Božjo besedo v podobi.
Ikona je Beseda - Podoba.

KINO
december

Zahvala nastopajočim

Razstava bo odprta od 7.12.2019 pa do 7.1.2020 po
predhodnem dogovoru oz. najavi. Obiskovalci se za
ogled razstave najavijo na tel: 031 655 936 – Aleš.
Ogled razstave je brezplačen. Vabljeni!

Z izbranimi besedami je srečanje vodila Vidka
Kuselj iz Društva upokojencev Krško, navzoče pa sta
pozdravila tudi predsednik Pokrajinske zveze društev
upokojencev Posavje Jože Žnidarič in predsednica
Društva upokojencev Sevnica Ana Jelančić.
Društva so pripravila bogat kulturni program: Raka
– Upokojenski raški č'bularji so zaigrali in zapeli,
Sevnica – Zdravka Brečko in Jana Cvirn iz literarne
skupine Večerna zarja sta predstavili svoje pesmi,
Dobova – Kapele – zapela je ženska vokalna skupina
Up, Tržišče – Mlade žurerke so zaplesale Koračnico
z dežniki in priljubljeni Cancan, Krmelj – nastop
ženske vokalne skupine Lokvanj, Brežice – zaplesala
je folklorna skupina, Kostanjevica na Krki – zapele so
Pevke pod Gorjanci.
Dogajanje je popestrila slikovita in domiselna
scena Ane Jelančić in Sevniške Pepe (Marjana
Štojs). Ta je spremljala potek prireditve udobno na
gugalniku, pridno pletla, včasih kaj nalila v skodelico
(pa ne samo čaja) in uživala v napitku. Za ozadje z
jesenskimi motivi je skrbela Romana Ivačič iz Društva
upokojencev Sevnica.
Ob koncu so sodelujoči prejeli cvetje in priznanje,
program pa se je nadaljeval s prijetnim druženjem.
To je bilo že deseto tako srečanje do zdaj in želimo si
jih še naprej.Videoposnetek prireditve: https://www.
youtube.com/watch?v=NkBCefXc1m4&t=659s.

Vir: TD Boštanj ob Savi

Besedilo in posnetki: Romana Ivačič

Pisanje ikon ni samo umetniško ustvarjanje, ampak
je predvsem molitev. To, kar je v Svetem pismu
zapisano z besedo, ikona predstavlja podobo.
Pisanje ikone je zato lahko oseben odnos do Kristusa,
Božje matere, določenega svetnika ali svetnice. Ikona
ni namenjena, da bi nahranila naša čustva. Ta vidik
ikone ni najbolj važen. Ikona odpira naša duhovna
čutila, da bi bili dovzetni za lepoto Božjega.

»Lepota bo odrešila svet« je zapisal Dostojevski.
Ob lepoti ikone se v nas prebudi čaščenje in
Rok Petančič, KŠTM Sevnica občudovanje tistega ki ga ikona predstavlja.

SEVNICA
KINO

Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje
in Društvo upokojencev Sevnica sta v torek, 5.
novembra, organizirali kulturno prireditev Vesela
jesen v Kulturni dvorani Sevnica kot veselo druženje
upokojencev in upokojenk Posavja.

Petek, 6.12., ob 17.00
PLAYMOBIL FILM

animirana pustolovščina SINHRONIZIRANO

Petek, 6.12., ob 19.00
GREŠ? GREM!
komedija (Hrvaška)

Sobota, 7.12., ob 17.00
LEDENO KRALJESTVO 2
animirana družinska pustolovščina
SINHRONIZIRANO

T B  

Sobota 7.12., ob 19.00
PARAZIT

komična drama (Južna Koreja)

Sobota, 14.12., ob 17.00
JUMANJI: NASLEDNJA STOPNJA
akcijska komična pustolovščina (ZDA)

Sobota, 14.12., ob 19.00
AERONAVTA

Gost večera: Uroš Perić

biografska pustolovščina (ZDA, Velika Britanija)

Petek, 20.12., ob 17.00
PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI

animirana družinska komedija SINHRONIZIRANO

Petek, 20.12., ob 19.00
VOJNA ZVEZD: VZPON SKYWALKERJA

drama (Velika Britanija, Francija, Belgija)

Petek, 27.12., ob 17.00
VOHUNI POD KRINKO

animirana komična pustolovščina SINHRONIZIRANO

Petek, 27.12., ob 19.00
PORTRET MLADENKE V OGNJU
drama, romanca (Francija)

Sobota, 28.12., ob 17.00
VOJNA ZVEZD: VZPON SKYWALKERJA
akcijski domišljijski spektakel (ZDA)

www.gremovkino.si www.kstm.si

animirana družinska komedija SINHRONIZIRANO

Sobota, 21.12., ob 19.00
MED TEM KO VAS NI BILO

FB: KinoSevnica
Instagram: @kino_sevnica

akcijski domišljijski spektakel (ZDA)

Sobota, 21.12., ob 17.00
PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI

www.kd-godba-sevnica.si
december 2019
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

nedelja, 1. 12.,
ob 8.00
nedelja, 1. 12.,
ob 14.00
ponedeljek, 2. 12.,
ob 15:30
ponedeljek, 2. 12.,
ob 16.00
torek, 3. 12.,
ob 9.00
torek, 3. 12.,
ob 18.00
sreda, 4. 12.
ob 15:30
sreda, 4. 12.,
ob 17.00
sreda, 4. 12.,
ob 17.00
sreda, 4. 12.
ob 17.00
sreda, 4. 12.,
ob 18.00
petek, 6. 12.,
ob 17.00
petek, 6. 12.,
ob 18.00
sobota, 7. 12.,
ob 8.00
sobota, 7. 12.,
ob 17.00 - 6. januar
sobota, 7. 12.,
ob 19.00
sobota, 7. 12.,
ob 20.00
nedelja, 8. 12.,
ob 10.00
ponedeljek, 9. 12.,
ob 18.00
torek, 10. 12.,
ob 9:30
torek, 10. 12.,
ob 15.00
torek, 10. 12.,
ob 16.00
torek, 10. 12.
ob 18. uri
četrtek, 12. 12.,
ob 18.00
sobota, 14. 12.,
ob 16.00
sobota, 14. 12.,
ob 18.00
ponedeljek, 16. 12.,
ob 8.00
torek, 17. 12.,
ob 7.00
torek, 17. 12.,
ob 9.00
torek, 17. 12.,
ob 17.00
torek, 17. 12.,
ob 17.00
sreda, 18. 12.,
ob 16.00
sreda, 18. 12.,
ob 17.00
sreda, 18. 12.,
ob 19:30
četrtek, 19. 12.,
ob 17.00
petek, 20. 12.,
ob 16.00
petek, 20. 12.,
ob 17.00
petek, 20. 12.,
ob 18.00
petek, 20. 12.,
ob 18.00
sobota, 21. 12.,
ob 10.00
sobota, 21. 12.,
ob 18.00
nedelja, 22. 12.,
ob 10.00
nedelja, 22. 12.,
ob 10:30
nedelja, 22. 12.,
ob 17.00

Novoletna tržnica v GD Studenec

Dvorana GD Studenec

Aktiv žena Studenec in POŠ Studenec

Vencember: otvoritveni dogodek in 6. razstava adventnih venčkov

sprehajalna pot ob Savi, Loka

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

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

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070

feelOZOFIJA

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Predavanje: prof.dr Vasilka Sancin-Človekove pravice

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Ta veseli dan kulture

Kulturna dvorana Sevnica

12

Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje
obnoviti
Čudežni december:
Z lučko na grad

Učilnica RK Sevnica

Zveza kulturnih društev Sevnica in JSKD,
OI Sevnica, Vstop prost.
OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070

Zbiranje na
Glavnem trgu v Sevnici

KŠTM Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Vencember: peka kruha z drožmi s Cveto Jazbec

Kmetija Zakrajšek,
Šentjur na Polju

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica, KZ Sevnica

Otvoritev fotografske razstave "Zasvojenost = odvisnost?" Neže Tretnjak

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Čudežni december:
Decembrska tržnica

Kmečka tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Otvoritev razstave Ikon, avtorja o. Mihajlo Hardi

Kapela sv. Nikolaja,
Apnenik pri Boštanju

Turistično društvo Boštanj

Rokometna tekma 2. DRL člani: RK Sevnica - RK Ajdovščina

Športna dvorana Sevnica

RK Sevnica

Vencember: Koncert Led-Zeppelin Tribute by Kula, fotografska razstava
Janeza Pelka

Dom kulture Loka

KD Primož Trubar Loka

Vencember: Zimska sreča na vrvici

POŠ Loka pri Zidanem Mostu

TD Loka pri Zidanem Mostu

Bralni krožek za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje: dr. Aleksander Ružič - Pomurje leta 1919

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Izpit iz prve pomoči

učilnica RK Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah Sevnica

Predstavitev knjige Fižol - na žlico, v solati, kot glavna jed in kot sladica
Andreje Škrabec

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Brati gore 2019: predstavitev knjige Najvišji vrhovi celin Vikija Grošlja

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Čudežni december:
Ustvarjalnica: novoletni okraski

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert ob 20. obletnici ustanovitve Glasbene šole Sevnica

Športni dom Sevnica

Glasbena šola Sevnica

107. Radogost večer - Gost: Branko Babič, fotograf, slikar, karikaturist,
Novo mesto
Čudežni december:
Praznični večer penin in Grajskih mesnin

Krvodajalska akcija.
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Krvodajalska akcija.
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!

Kulturna dvorana Sevnica
Kulturna dvorana Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070
Avtošola Prah Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070
OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070

Novoletno druženje z učenci osnovne šole

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Izposojevališče Krmelj –
Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Vencember: Pravljična urica

Knjižnica Loka

Knjižnica Sevnica, enota Loka

Čudežni december:
Ustvarjalnica: barvanje lončkov in sajenje božičnega žita

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Erotika - predstava za odrasle

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Čudežni december:
Medeni Čudež – predstava za otroke

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Božičkov turnir v ju jitsu in judu - pokal osnovnih šol

Športni dom Sevnica

DBV IPPON

Prižig novoletnih lučk

Boštanj

Turistično društvo Boštanj ob Savi

Vencember: Enološko-družabni večer: gost Janko Kobal

Trubarjev hram Loka

Trubarjev hram Loka,
TD Loka pri Zidanem Mostu

Podjetniški večer: Magic planner

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Sprehod med policami in peka vafljev

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica, Knjižnica Sevnica

Božično novoletni koncert - KD Godba Sevnica
Zgodba z zahodne strani - gost: Uroš Perić

Športni dom Sevnica

KD Godba Sevnica

Vencember: Aktivno do radosti in veselja

Park Trubarjevega doma
upokojencev Loka
Park Trubarjevega doma
upokojencev Loka

TD Loka pri Zidanem Mostu,
KS Loka pri Zidanem Mostu
TD Loka pri Zidanem Mostu
z Rotaract klubom Sevnica in ŠK Sevnica

Vencember: Prižig lučk z MePZ Zvon in prihod dobrega moža

Trg v Loki pri Zidanem Mostu

KS Loka pri Zidanem Mostu

Vencember: Božično novoletna tržnica Svoji k svojim

december 2019

Koledar prireditev
Datum in ura
sreda, 25. 12.,
ob 15.00
sreda, 25. 12.,
ob 18.00
četrtek, 26. 12.,
ob 18.00
petek, 27. 12.,
ob 19:30
torek, 31. 12.,
ob 17.00
torek, 31. 12.,
ob 22.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Vencember: Božični pohod na Lovrenc

Zbor
trg v Loki pri Zidanem Mostu
Cerkev Povišanja Svetega križa
Boštanj

TD Loka pri Zidanem Mostu

Športna dvorna Blanca

KD Godba Blanški vinogradniki

30. jubilejni božični koncert Mešanega pevskega zbora Župnije Boštanj
Božično-novoletni koncert - Godba Blanški vinogradniki
Gostje: Oto Pestner, Dobri Prijatelji, Ansambel Boršt, družina Županc,
Slovenke, Pišečka Micka in Gledališka skupina Senovo
Božično novoletni koncert s počastitvijo 20 letnice delovanja društva
Čudežni december:
Silvestrovanje za najmlajše
Čudežni december:
Silvestrovanje na prostem z ansamblom Roka Žlindre

Mešani pevski zbor Župnije Boštanj

Športna dvorana v osnovni šoli
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Milan Majcen Šentjanž
Kmečka tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/
Špas teater // monokomedija z manjšim igralcem in pečico //
besedilo: Bojan Emeršič in Jure Karas // režija: Jure Karas // igra in kuha: Bojan Emeršič

Kulturna dvorana Sevnica

Prebudite apetite
in se do sitega nasmejte
edinstveni komediji
o pokončnem
in položnem življenju.
PREDPRODAJA VSTOPNIC
od 10.12. od 9. ure | TA Doživljaj Sevnica
Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462
in pol ure pred predstavo.

www.spasteater.si/predstave/erotika

Ljubezen gre skozi želodec in Bojan Emeršič zelo rad kuha.
Spoznajte ga v dinamični in začinjeni komediji, v kateri vam bo predstavil svoj
drugačen, okusen in precej pikanten pogled na moško-ženske odnose.

3+
MEDENI ČUDEŽ NA GOZDNI ULICI 1A
četrtek - 19. DECEMBER 2019 - 17.00
Miškino gledališče // lutkovna predstava //
avtorica in režija: Miša Gerič Špacapan // 30 min //

Kulturna dvorana Sevnica

SEVNICA

Čarobna zimska pravljica, ki popestri praznične zimske
dni... Nežka in Medonjam sta najboljša prijatelja. Skupaj
živita na Gozdni ulici 1a, 9553 v Spodnjem Gozdu. Bližajo
se prazniki, ki se jih Nežka neizmerno veseli, hkrati pa je
žalostna, saj je to čas, ko se njen Medonjam odpravlja
na zimsko spanje. A letos se zgodi čudež.
Medeni čudež!
Oglejte si humorno praznično predstavo, kjer se boste
ob medenih prigodah Medonjama in Nežke nasmejali
do solz, hkrati pa vas bo zgodbica nežno pobožala in
polepšala te praznične dni.

OTROŠKI ABONMA in IZVEN

sreda - 18. DECEMBER 2019 - 19.30

ODRASLI ABONMA in IZVEN

EROTIKA

PREDPRODAJA VSTOPNIC od 10.12. od 9. ure
TA Doživljaj Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462
in pol ure pred predstavo.

2019

6. 12.

Praznični večer
penin in grajskih mesnin

petek | kmečka tržnica Sevnica
17.00 Pokušine penin in grajskih mesnin
do 22.00

Pokušina penin bo omogočena z nakupom kuponov na stojnici na prireditvenem prostoru.
Kavcija za kozarec = 5 EUR | Kuponi za vina: 1 kupon = 1 EUR | Hrana bo naprodaj pri ponudniku.

18.00 koncert ~ NIPKE
19.00 Žrebanje nagradne kartice veselja
in animacije za otroke

Prireditev poteka v okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje«. Projekt je soﬁnanciran s pomočjo
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren KŠTM Sevnica. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

www.kstm.si

Vstopnine ni!

Org. KŠTM Sevnica v sodelovanju s KZ Sevnica
december 2019
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Mladina
Grajske bučke 2019

Humanitarna akcija
v MC Sevnica

Tudi tokratne Grajske bučke so potekale zadnjo
soboto oktobra na našem gradu, v družbi Družinskega
V četrtek, 7. novembra, smo v MC Sevnica predali
gledališča Kolenc.
zbrano hrano za zapuščene živali, ki smo jo oktobra
zbirali po šolah, zavodih in drugje. Prostovoljka
Zavoda Zadnje upanje je zbranim povedala nekaj
izkušenj pri svojem delu. Zavod želi pomagati čim
več brezdomnim živalim tako, da jim izboljšajo
življenjske razmere, jih veterinarsko oskrbijo, najdejo
začasno nastanitev in novi dom.Vsi, ki spremljamo
problematiko zapuščenih živali, se zavedamo, da
je treba še veliko storiti, da bi jih bilo brezdomnih,
zavrženih ali odvzetih čim manj, to pa lahko storimo
tudi tako, da ljudi izobražujemo in jih primerno
ozaveščamo. Trudimo se, da bi postale kastracije in
sterilizacije ustaljena praksa na tem področju.

S čarovniškimi vragolijami, coprniško predstavo in
potujočimi začaranimi živalmi smo zaznamovali
najbolj čarovniški dan v letu. Običaj izrezovanja buč Vsem, ki ste sodelovali pri humanitarni akciji, se
na noč čarovnic se je s popularno kulturo razširil iskreno zahvaljujemo. Hvala, da vam ni vseeno.
predvsem iz ZDA. Vsak obiskovalec je lahko po
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
svojem trenutnem navdihu izrezljal svojo bučo.

Predstavitev življenja
v nemški ekovasi Sieben
Linden v MC Sevnica
Evita Mici je osem mesecev kot prostovoljka
preživela v ekovasi Sieben Linden v Nemčiji. Ekovas
ni navadna vas. Je vas, v kateri živijo ekološko in
so prebivalci povezani v skupnost. Imajo ekološki
Strašna buča popestri mrzlo jesensko noč, menda pa vrt, skrbijo za manj odpadkov, gradijo iz naravnih
materialov … Ekologijo je mogoče videti in
nas varuje tudi vsega hudega.
skupnost, bližino, skrb za drugega občutiti. Gre za
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica skupino družin in posameznikov s ciljem oblikovati
Foto: Rok Petančič ekovas po trajnostnih in permakulturnih načelih s
poudarkom na samopreskrbi v sožitju s soljudmi in
naravo. Vsekakor so bila naša mnenja po slišanem
deljena, eni se nikakor ne bi navadili na življenje
brez »luksuza«, kot so tuš in sanitarije v stanovanju,
uporaba telefona, lastni avtomobil, spet drugi pa si
želijo v življenju kaj več, stran od ponorelega sveta.

Vsekakor je prav, da vsakdo sledi svojim željam in
spoznanjem, da nas različnost bogati in povezuje, ne
pa razdvaja.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Gong kopel društva
za kakovost življenja
Kerubin v MC Sevnica
V soboto, 9. novembra, je v MC Sevnica društvo za
kakovost življenja Kerubin predstavilo in izvajalo gong
kopel. Ta dogodek je bil za marsikaterega obiskovalca
enkraten, saj je bila večina prvič na takšni prireditvi.
Bila je dobro obiskana tudi zato, ker v Sevnici ni veliko
tovrstnih dogodkov, kar pa ljudje pogrešajo. Nekateri
pa so prišli tudi iz gole radovednosti, saj niso vedeli,
kaj pričakovati. Voditelj gong kopeli Rajko Pačnik
je najprej pojasnil, kako deluje društvo Kerubin
in kako gong kopel pri njem sploh poteka, zakaj se
na začetku posvečamo najprej sebi in vsem svojim
telesom. Povedal je, da je vse skupaj le priprava na
tisto, kar pride v obliki zvoka, kot reče voditelj, v obliki
svetlobe, ki je ključna za sproščanje vseh udeleženih
na zvočni kopeli.

Kot je zvok uporabljen v klasični medicini, se tudi pri
gong kopeli uporablja za prenos in pretok energije,
razbijanje blokad in ozaveščanje sebe kot celote
in tisto nekaj več, kar klasična medicina ne zmore
oziroma ne zna, to je delo na vseh energijskih telesih,
ki jih človek v svojem življenju poseduje, torej fizično
– eterično telo, čustveno, umsko in vsa duhovna
telesa … Vse skupaj se lahko dogaja le, če se človek za
to odloči in želi sprejeti to zdravilno energijo, lahko pa
ostane blokiran, se temu ne odpre, zato sprememb
ne more biti, saj jih človek na neki ravni ne želi.
Društvo Kerubin se že nekaj let ukvarja z določenimi
energijskimi tehnikami, ki učinkujejo na fizičnem
in tudi preostalih energijskih telesih, gong kopel je
le ena izmed teh tehnik. Pomembno je ozaveščati
ljudi, da se v življenju lahko dogaja marsikaj njim
v prid, čeprav to na prvi pogled ni tako očitno, pa
vendar je dolgoročno pomemben napredek in vsaka
sprememba na sebi je dobrodošla. Društvo izvaja
gong kopeli tudi v Boštanju v TVD Partizan, kar lahko
preberemo na njihovem Facebooku, in tudi v skupini
društva Kerubin. vanj se je mogoče tudi včlaniti in
tako spremljati njihove dogodke.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mladina
Zlata plaketa
za sevniške mažoretke

Zlato in srebro
na OŠ Blanca

V soboto, 19. oktobra, je v Športni dvorani Radeče
potekalo prvo državno tekmovanje slovenskih godb
in mažoretnih skupin v korakanju. Sodelujoči so se
lahko pomerili v treh kategorijah, in sicer protokol,
parada in show.

Zveza društev diabetikov Slovenije (ZDDS) vsako leto
organizira tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
za učence osnovnih šol. Letos je bila tema sladkorna
bolezen se tiče vseh v družini. Obvladovanje
sladkorne bolezni zahteva vsakodnevno zdravljenje,
redno spremljanje zdravega načina življenja in stalno
izobraževanje. Ključna je podpora družine.

natečaja Postani Donavski umetnik 2019, ki ga skupaj
organizirata Svetovno združenje za vodo za osrednjo
in vzhodno Evropo in Mednarodna komisija za
varovanje reke Donave. Letošnja vodilna tema je bila
Sodelujmo za naše vode.
Z učenci smo se pri raziskovanju osredotočili na
slovensko najdaljšo reko Savo, ki teče skozi mesto
Sevnica, ter potoček ob naši šoli, Tržiški potok, ki ima
za kraj zgodovinski in tudi ekološki pomen.
Pri raziskovanju so učenci Jure Flajs, Neja Tratar in Pia
Gačnik režirali videoposnetek z naslovom Voda je vir
življenja, v jem pa prikazali pomen vode za življenje
živih bitij in človekov vpliv nanjo. Video Voda je vir
življenja je osvojil 1. mesto na državni ravni.
Poslan je bil v oceno mednarodni komisiji, na
mednarodni ravni pa je bilo osvojeno 3. mesto.
Učenci so bili vabljeni na 3-dnevni nagradni izlet v
Budimpešto, udeležili pa so se slavnostne podelitve
priznanj ter si ogledali Budimpešto in njeno okolico.
Za uspešno izvedbo izleta v Budimpešto gre zahvala
Občini Sevnica, županu Srečku Ocvirku in njegovim
sodelavcem.
Mentorica Tjaša Hribar Brce, Osnovna šola Tržišče

Sevniške mažoretke so nastopile skupaj z godbeniki
Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah v najzahtevnejši
kategoriji show, ki zajema kompleksne elemente, ki
jih godba in mažoretke izvajajo skupaj.
Za obe ekipi je bilo to prvo tekmovanje takšnega
obsega, kljub temu pa je bil rezultat več kot odličen.
Mažoretke in godbeniki so osvojili zlato plaketo, ki je
poplačala vse ure napornih skupnih treningov, vsi pa
se že veselijo tudi nadaljnjega sodelovanja.
Larisa Očko

Izlet v Pivko
Učenci devetih razredov osnovnih šol Krmelj,
Šentjanž in Tržišče smo se odpravili na ekskurzijo v
Pivko in si tam ogledali park vojaške zgodovine in
Planinsko jamo. Izlet sta nam omogočila Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica
in Občina Sevnica. Pospremil nas je predsednik
združenja Ivan Cajner.

Tekmovanja se v velikem številu udeležijo tudi
učenci OŠ Blanca in dosegajo lep uspeh. Šolskega
tekmovanja, ki je bilo 11. oktobra, se je udeležilo
16 učencev, ki so se zelo pridno pripravljali na
tekmovanje in osvojili 10 bronastih priznanj: Pia
Paulina Pinoza, Tajda Peklar, Žana Kočevar, Matic
Grilc, Anja Radej, Pia Rožmanec, Maruša Martinkovič,
Ina Starič, Žana Žniderič in Bernarda Krošelj.
Državnega tekmovanja se lahko po Pravilniku o
tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni udeležijo
trije učenci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli 90
odstotkov in več usvojenega znanja.
V soboto, 16. novembra, so se Pia Paulina Pinoza,
Bernarda Krošelj in Žana Žniderič udeležile državnega
tekmovanja na OŠ Toneta Okrogarja Zagorje. Učenke
so pokazale veliko znanja, saj je devetošolka Žana
Žniderič osvojila zlato priznanje, sedmošolka Pia
Paulina Pinoza pa srebrno. Tekmovalci se zavedajo,
da bodo lahko z znanjem, ki so si ga pridobili, izboljšali
svoje prehranske navade (povečali uživanje sadja
in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov
in zmanjšali vnos nasičenih maščob, sladkorja in
soli) in čim več časa namenili gibanju in športnim
aktivnostim, saj bodo s tem vplivali na manjšo
pojavnost kroničnih bolezni, kamor uvrščamo tudi
sladkorno bolezen.
Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj.
Mentorica Olga Lužar

Mednarodna podelitev
priznanja v Budimpešti
Učenci OŠ Tržišče osvojili 3. mesto na mednarodnem
natečaju Kar samoumevno nam je, da jo vsakodnevno
uživamo, uporabljamo in jo imamo v neomejenih
količinah – vodo. Pa je res tako?
V muzeju so nam predstavili zgodovino ob razpadu
Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije. Ogledali smo
si tudi vojaška vozila, tanke, letala in podmornico
ter pokukali v njeno notranjost. Vse nas je zelo
presenetilo, saj je bilo v podmornici zelo tesno. Nato
smo si ogledali še preostali del muzeja, ki prikazuje
orožje iz druge svetovne vojne. Za konec smo se
fotografirali pred tankom in se za tem odpeljali v
Planino na ogled Planinske jame. Vanjo smo se podali
s svetilkami. Globoko v jami smo videli sotočje treh
rek, ki je največje sotočje v Evropi, vidno pod zemljo.
Po ogledu jame smo imeli na Vrhniki kosilo, za tem
pa smo se odpravili domov.
Vsem, ki so nam omogočili ta izlet, se zahvaljujemo,
saj je bil zelo poučen in zanimiv.
Z željo po raziskovanju vode, njenem vplivu in
pomenu na naše telo ter dostopnosti po svetu
Tjaš Pelko, OŠ Tržišče smo se z učenci 6. razreda udeležili mednarodnega

Obisk NEK
V torek, 22. oktobra, smo imeli na naši šoli tehnični
dan, odpravili smo se v Krško. Naša prva postaja je
bil Kulturni dom Krško, v njem pa nas je pričakal
predavatelj. Predstavil nam je, kako deluje jedrska
elektrarna in kako poteka delo v njej, v kratkem
videoposnetku pa smo izvedeli še več o elektrarni
Krško in sevanju. Po predavanju smo si lahko ogledali
še zaščitno obleko, ki jo delavci uporabljajo med
delom, in se preizkusili v kvizu.

Nato smo se z avtobusom odpeljali v pravo jedrsko
elektrarno. Peljali (vstopili smo namreč z avtobusom)
smo se med posameznimi deli elektrarne. Ogledali
smo si reaktor, generatorje, transformatorje,
hladilnike za vodno paro, skladišče radioaktivnih
odpadkov in še kaj. Sploh si nisem predstavljala, da je
elektrarna tako velika.
Ko smo se vračali, smo se ustavili še na sevniškem
gradu. Sprehodili smo se po gozdni poti okoli gradu,
medtem pa na zabaven način spoznali življenje gozda
in gozdne značilnosti.
Okrog dveh smo se spet vrnili v šolo. Dan je bil
zabaven in poučen, nekaj čisto posebnega.
Gaja Ana Gorenc, 9. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

ODPIRALNI ÈAS
PONEDELJEK - PETEK: 13.00 - 19.00
SOBOTA: 15.00 - 19.00
NEDELJE IN PRAZNIKI: ZAPRTO
INFO: KŠTM Sevnica
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Šport
Novi vzponi Rokometnega
kluba Sevnica

Začela se je prva državna
članska in mladinska liga

21. Eurocup Istra
karate turnir

Na začetku rokometne sezone nas vse selekcije kluba Štiri
bronaste
medalje
v
razveseljujejo z odličnimi rezultati. Selekcija kadetov
in mlajših dečkov B so na prvem mestu v skupini, olimpijskem karateju za sevniške
mlajše deklice B so drugič zmagale, uspešni so tudi karateiste
mlajši dečki A, starejši dečki A in starejši dečki B. Na 21. Mednarodnem Eurocup Istra karate turnirju v
Seveda ne smemo prezreti odličnega začetka sezone
tudi članske ekipe, ki je po prvih štirih krogih še
vedno neporažena.

Veseli smo, da se število mladih nadobudnih otrok, ki
so rokomet izbrali za svoj šport, še vedno povečuje. Iz
lanskih 80 prijavljenih igralcev kluba jih je letos 123.
Trenerji kakovostno opravljajo svoje delo in predajajo
znanje, ki ga otroci nato prikažejo na tekmah. Vsem
prostovoljcem v klubu pa dajejo največjo energijo
prav iskrice v otroških očeh, ko se veselijo in družijo
med seboj.

Na prvem turnirju 19. in 20. oktobra, ki je bil v
Ljubljani, so mladinci zasedli drugo mesto ekipno v
disciplini pištola 10 m s 1559 doseženimi krogi. Ekipo
so sestavljali Liam Kovačič, Miha Janc in Aleš Mitja
Janc. Zmagala je ekipa SD Lotrič Železniki s 1620
doseženimi krogi, tretja pa je bila ekipa SK Brežice s
1537 doseženimi krogi.

Sevniški karateisti s trenerko Tino Kolman

Poreču, na katerem je nastopilo 300 tekmovalcev iz
40 klubov iz 4 držav, so naši mladi karateisti uspešno
zastopali Klub borilnih veščin Sevnica. S pravo
borbenosti in vztrajnosti so se v športnih borbah na
zmagovalne stopničke zavihteli štirikrat, žal pa ostali
brez najžlahtnejše zlate medalje. Čestitke vsem našim
nastopajočim, tudi tistim, ki se jim tokrat ni uspelo
uvrstiti v polfinalne in finalne obračune. V klubu so
prepričani, da bodo pripravljenost še stopnjevali in si
lahko v prihodnje obetamo še več dobrih uvrstitev.
Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:

Z leve: Miha Janc, Liam Kovačič in Janc Aleš Mitja

Članska ekipa je prav tako zasedla drugo mesto z
doseženimi 1672 krogi. Ekipo so sestavljali Mojca
Kolman, Blaž Kunšek in Klemen Juvan. SD Lotrič
Železniki so bili prvi z doseženimi 1677 krogi, tretja pa
je bila ekipa SD Dušan Poženel Rečica z doseženimi
1668 krogi.

3. mesto Anže Kermc, šp. borbe dečki -34 kg
3. mesto Tilen Cvelbar, šp. borbe dečki -46 kg
3. mesto Božič, Tadej, šp. borbe ml. kadeti -45 kg
3. mesto Amadej Božič, šp. borbe kadeti +70 kg
5.–6. mesto Matic Grilc, kata dečki
9. mesto Ivana Ćerić, kata ml. deklice
Jurij Orač

V klubu smo začeli izbirati in organizirati udeležbo na
mednarodnih turnirjih, da se bodo lahko naši igralci
pomerili z vrstniki iz drugih držav in si tako pridobivali
nove izkušnje.
Decembra bo na voljo klubski letni koledar, na
katerem bodo fotografije vseh selekcij Rokometnega
kluba Sevnica v novi športni opremi. Na začetku
januarja pa bomo organizirali zbiralno akcijo starega
papirja.
Naj vas spet povabimo, da se včlanite v naše društvo
in podprete vizijo novega vodstva. Pristopni obrazec
je na naši spletni strani, dobite pa ga lahko tudi na
vseh domačih članskih tekmah.

Blaž Kunšek, Mojca Kolman in Klemen Juvan
Mirko Ognjenovič

Šolski šport
Nogomet, učenci l. 2005 in ml.
Medobčinsko tekmovanje:
Tekma med ekipama OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ
Marjana Nemca je bila izenačena.

Člani Teniške akademije
Gospod Ficko na najvišjih
stopničkah
Mladi teniški bojevniki iz Sevnice in Krškega, ki
trenirajo pod okriljem mednarodno priznane Teniške
akademije Gospod Ficko, so spet posegli po najvišjih
uvrstitvah in dokazali, da so po številčnosti mladih
igralcev v kategoriji do 11 let trenutno najuspešnejša
teniška šola v Posavsko-dolenjski regiji.

Vsi ki imajo radi Sevnico ob Savi ...
Vir: Rokometni klub Sevnica

Nogomet, učenke l. 2005 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Tržišče
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Petra Biderman, KŠTM Sevnica

... PRIHAJA, KMALU ...
... LISIČKA ...

Najodmevnejši rezultat je na odprtem slovenskem
prvenstvu v Ljubljani dosegla Una Grubešič, ki je v
kategoriji do 10 let premagala vse tekmece, do 11 let
pa 3.–4. mesto.
Gregor Ficko
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Šport
Sevniški kickboksarji
osvojili tri medalje
na Slovenija open

V Združenih arabskih emiratih je v športnem centru
v Abu Dabiju od 14. do 22. novembra potekalo
svetovno prvenstvo v ju jitsu, na njem pa je nastopilo
67 držav. Za reprezentanco Ju jitsu zveze Slovenije
sta nastopila tekmovalka DBV Ippon Sevnica Maša
Medvešek in njen trener Andrej Cešek.

Maša Medvešek, 5. mesto
na evropskem prvenstvu
U18 v Grčiji
Zelo smo ponosni na našo tekmovalko Mašo
Medvešek, ki je na evropskem prvenstvu v ju jitsu
na Kreti prikazala odlične borbe in pravi pristop ter
osvojila 5. mesto.

Maša Medvešek,
7. mesto na svetovnem
prvenstvu v ju jitsu.

Ekipa KBV Sevnica

KBV Pon-do Kwan Zagorje je v sodelovanju s
Kickboxing zvezo Slovenije organiziral že 36.
Mednarodni Grand Prix kickboxing turnir Slovenija
open, ki se ga je udeležilo 442 tekmovalcev iz 64
klubov iz 8 držav. Na tem najstarejšem kickboxing
turnirju v Evropi, ki je v koledarju svetovne WAKO
organizacije, nam je letos uspelo iztržiti celo tri
medalje. Komaj 12-letni Tadej Božič je v kick lightu
nastopil med starejšimi kadeti in v kategoriji -47 kg
presenetljivo osvojil odlično 2. mesto. Njegov starejši
brat Amadej Božič pa je poskrbel še za večje veselje,
saj je bil v kategoriji +69 kg nepremagljiv in na koncu
zasluženo osvojil pokal 36. GP Slovenija open. Med
člani je nastopil še Urh Oset in osvojil 3.mesto. Vsem
iskrene čestitke za odlične borbe in osvojena mesta.

Maša se je na tekmovanju v izredno močni
konkurenci zelo uspešno borila in po dveh zmagah in
dveh porazih, pri čemer ji je športna sreča na koncu
nekoliko obrnila hrbet, osvojila 7. mesto v kategoriji
borbe -57 kg. (U18).
Miran Grubenšek

Premagala je tekmovalko iz Rusije in tekmovalko iz
Poljske. V polfinalu je po dobri borbi morala priznati
poraz proti tekmovalki iz Nemčije. Sledila je borba za
3. mesto, v kateri je nasprotnici iz Francije v zadnji
sekundi uspel prijem, s katerim je prešla v vodstvo in
premagala Mašo. Mlada članica DBV IPPON Sevnica
in reprezentantka Slovenije v ju jitsu je v tem letu na
mednarodnih tekmovanjih opozorila in dokazala, da
njen čas prihaja. To je potrdila tudi z »vstopnico« za
udeležbo na svetovnem prvenstvu v ju jitsu, ki bo
letos v Abu_Dabiju.
Miran Grubenšek

Erik Pinoza,
državni prvak za leto 2019
v ju jitsu tehnikah

Urh Oset na zmagovalnih stopničkah

Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:
1. mesto Amadej Božič, starejši kadeti KL +69 kg
2. mesto Tadej Božič, starejši kadeti KL -47 kg
3. mesto Urh Oset, člani KL -69 kg
S tekmovanja je poročal Marko Stopar.

... LE KJE ? SE SKRIVA ...
... LISIČKA ...

Dne 10. novembra so se mladi tekmovalci DBV
Ippon Sevnica udeležili državnega prvenstva v ju jitsu
tehnikah v organizaciji JJK Ninja Črnomelj in Ju jitsu
zveze Slovenije. Ponovno so sporočili, da spadajo v
vrh slovenskega ju jitsu podmladka.

Prvak Erik Pinoza in podprvak Jaš Klavs

Državni prvak v ju jitsu tehnikah je postal: Erik Pinoza
Državna podprvaka z osvojenim 2. mestom sta
postala:Eneja Božič in Klavs Jaš.
Na zmagovalnih stopnicah so bili z osvojenim 3.
mestom: Andreja Urha Maja Gobec, Leja Gobec
Miran Grubenšek
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Iz preteklosti v sedanjost
Dvor Boštanj (Liparjev gradič)
Dvor sta pozidala Jurij Andrej in Janez Danijel pl.
Wernegkha pred letom 1636. V tem primeru ne gre
za istoimenski dvor pod srednjeveškim gradom, s
katerim se pogosto zamenjuje. Pozneje okoli 1782
je dvor prišel v last barona Franca Antona Busetha.
Med francosko okupacijo je dvor poškodovala
francoska vojska, a ga je Janez Nepomuk pl. Buseth
kmalu obnovil.
Leta 1826 je prešel v neplemiške roke k Francu in
Janezu Planincu. Leta 1889 po njuni smrti je postala
lastnica dvora Antonija Juvančič, leta 1895 pa ga je za
5066 goldinarjev prodala Janezu Lipušu.
Liparjev gradič je po nekaterih virih nasledil prvotni
dvor Unter Rein (Pod bregom) iz 16. stoletja. Dvor Pod
bregom je bil takrat v lasti Gallov pl. Gallensteinov,
nato pa so jih nasledili Wernegkhi in Reffingerji.

Evforija decembrskih dni
Po čudoviti, dolgi, topli in sončni jeseni
bo tudi narava legla k počitku.
Utrujena zemljica čaka na nežne snežinke iz
neba,
da bi se predajala zasluženim užitkom.
Ni zima več to,kar je bila nekoč.
Zaradi pregretega ozračja in čudne klime
ji za doline zmanjkuje snega,
zato brez prave ostrine k nam pricurlja.
Upajmo, da bo vsaj do pomladi prišla,
razveselila otroke,
ki želijo narediti snežnega moža.
Vsi že pišejo Miklavžu, želijo si daril,
možic pa je v dilemi – tuhta, kaj kupiti,
saj so v današnjih časih vseh dobrin presiti.
Še mobitel ima vsak, pa naj bogat bo ali siromak.
Trgovine, izložbe vabijo in mamijo oči, ker se na
policah
že sredi poletja z okraski, hrano, nepotrebno
kramo in s čim vse blešči.
Hitimo polnit vozičke
ne glede, če že spraznimo do zadnjega beliča.
Se mar v izobilju skrivata skromnost in moč
čarobnosti Božička.
Evforija decembrskih dni se bo kmalu polegla.
Prevzel jo bo duh skrivnostnih noči,
da bi v sebi obudili sveža upanja, radosti in
hrepenenja,
se potopili v nežno tišino miru, dokler smo še tu!
Zdravko Brečko

Po prvi svetovni vojni je bil dvorec last trgovca Jakila, Iz leta 1636 je prva pisna omemba stavbe.
leta 1943 pa so ga požgali partizani. Zdaj je v lasti
Martine Lipar, po kateri se tudi imenuje Liparjev
Vir: www.facebook.com/castles of posavje
gradič.

Novo - letni čas
Je čas upanja, želja, sprememb…
Je čas obdarovanj, zahval….
Je čas zaobljub….
In je čas za nove začetke….
M.Š.

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja

Predavanje dr. Ladislava Golouha

V sredo, 6. novembra, je bilo Društvo invalidov
Sevnica v sklopu praznika občine Sevnica organizator
predavanja o kožnih boleznih. Predaval nam je dr.
spec. med. Ladislav Golouh.
Bila je izredno poučna tema o kožnih boleznih,
vendar bi bila v prihodnje zaželena večja udeležba.
Predavanje je bilo v konferenčni dvorani Komunale
Sevnica, kjer je zelo lepo urejen prostor, za kar se
Društvo invalidov Sevnica lepo zahvaljuje.

Kopalni dan Dobova

V petek, 8. novembra, smo se člani Društva invalidov
Sevnica odpravili na zadnji, četrti kopalni dan v
letošnjem letu v Dobovo. Iz Sevnice smo krenili ob
13. uri. Bilo nas je kar za en avtobus, in sicer 42.
Kopalni dan je potekal pod vodstvom naše socialne
komisije in prevozništva AP Novak Sevnica.
Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo imeli
še zelo okusno malico. Po nagovoru podpredsednice
DI Sevnica, ki je vse pozdravila in jih povabila na
novoletno srečanje, ki bo 7. decembra v prostorih
TVD Partizan Boštanj ob 16. uri, smo se v večernih
urah zadovoljni odpravili proti domu. Razdelili smo
tudi glasilo DI Senica Utrip, drugi pa ga boste prejeli
po pošti. Naslednji kopalni dan bo 20. januarja 2020
v Tuheljskih toplicah. Prijave za vse zbiramo v pisarni
društva in pri poverjenikih.

Tekmovanja
ob prazniku občine Sevnica

V nedeljo, 17. novembra, smo se športniki DI Sevnica
in povabljeni gosti iz DI Hrastnik, DI Zagorje, DI Krško,
DI Ljubljana Moste Polje zbrali v Športnem domu
Sevnica. Zbor je bil ob 9. uri. Na tekmovanju, ki je bil
posvečen prazniku občine Sevnica in šahovskemu
memorialu za naše preminule člane, ki so bili tudi
ustanovitelji šahovske sekcije in društva DI Sevnica,
je navzoče pozdravil predsednik Franc Boljte, nato
pa predal tekmovanje športnikom. Tekmovanja so
potekala v namiznem tenisu in šahu. V namiznem
tenisu se je tekmovanja udeležilo 14 tekmovalcev
iz DI Sevnica in NTK Sevnica. Potekal pa je tudi 6.
Spominski turnir v šahu za preminule člane šahovske
sekcije DI Sevnica. Turnirja so se udeležili predstavniki
DI Zagorje, DI Hrastnik, DI Krško in DI Ljubljana Moste
Polje. Srečanje smo sklenili ob prijetnem druženju
v gostišču Vrtovšek z okusno malico in podelitvijo
medalj najboljšim športnikom. Zadali pa smo si tudi,
da se bomo v prihodnjem letu spet srečali.
Društvo invalidov Sevnica je v sklopu praznika občine
Sevnica organiziralo tekmovanje v pikadu, potekalo
pa je v gasilskem domu na Šmarčni, in sicer v torek,
19. novembra. Sodelovalo je 28 članov DI Sevnica
in povabljeni gosti iz DI Zg. Posotelje Rogaška. Bolj
kot rezultati je bilo pomembno druženje, sklenili pa
smo ga v prijetnem ambientu v spodnjih prostorih
gasilskega doma s postrežbo gostinca Nandeta
Strnada. Za uspešno izvedbo tekmovanja se
zahvaljujemo predvsem Gasilski enoti Šmarčna in
družini Dobovšek, ki so pri vsem zelo pomagali.
Vir: Društvo invalidov Sevnica

Kako prijaviti
mučenje živali :
Kaj je mučenje živali?

Kako ukrepati v primeru mučenja živali?
V primeru, da opazite mučenje živali, se ne obrnite
stran. Mučenje smo dolžni prijaviti in v primeru
mučenja ustrezno ukrepati.
Najprej poskusite situacijo, v primeru da gre za
napačno ravnanje z živaljo zaradi nevednosti, rešiti
miroljubno z lastnikom živali. Poskusite s pogovorom
ali anonimnim sporočilom.
V primeru, da zgoraj opisano ni možno (morebiti
zaradi neposredne nevarnosti za vas in/ali vpletene
živali, ali nepripravljenosti za miren razgovor),
je naslednja točka prijava pristojnim organom –
veterinarski inšpekciji – državni službi, katere delo je
preverjanje tovrstnih prijav.
V nekaterih primerih je za ukrepanje pristojna tudi
policija – predvsem v nujnih primerih, kjer je življenje
živali ogroženo, in je potrebno ukrepati takoj. V
takšnih situacijah pokličite 113
Za nujne primere izven rednih delovnih časov in
življenjske ogroženosti živali, obstaja tudi dežurni
veterinarski inšpektor. Njegov kontakt dobite na
Centru za obveščanje (112).
Veterinarska inšpekcija je dolžna preveriti vsako
prijavo, ki jo prejme. Glede na opaženo situacijo
potem izbere primeren ukrep – opozorilo ali kazen.
Kot prijavitelj imate možnost dobiti tudi povratno
informacijo o tem, kako se je odvil primer, če zanjo
vnaprej zaprosite. V primeru, da se stanje za žival ne
izboljša, imate tudi možnost ponovne prijave.
Povzela: Alenka Kozorog

Psička Sani išče dom
Cepljena, čipirana, sterilizirana
Inf.: 051 680 288

Božični kruh
1kg bele pšenične moke
2dag kvasa
1 žlička sladkorja
6dl mleka
1,5 dag soli
1 jajce za premaz
Kvas namočimo v mleko, dodamo malo sladkorja,
pustimo, da vzhaja. Nato iz vseh sestavim
zamesimo kruh. Pustimo da vzhaja 1 uro, nato
ga pregnetemo in pustimo zopet da vzhaja. Ko
je dovolj vzhajan, ga namažemo s stepenim
jajčkom, prerežemo in damo v ogreto pečico
pečt za 1 uro na 190 stopinj.

Mehki flancati
1 sladka smetana
1 kisla smetana
3 jajca
1 vanilijev sladkor
malo soli
1 jogurtov lonček sladkorja
1 dl mleka
3/4 pecilnega praška
približno 1 kg moke
Vse sestavine, razen moke in pecilnega praška,
damo v skledo in s kuhalnico dobro zmešamo. Za
tem dodamo moko in pecilni prašek in mešamo.
Po občutku dodajamo moko, da je testo približno
tako mehko, kot bi ga mesili za potico.
Z rokami oblikujemo testo v hlebec, malo
pomokamo in pokrijemo. Testo naj počiva na
toplem najmanj 1/2 ure, da se lahko razvalja.
Testo razvaljamo na 1/2 cm debeline in razrežemo
na približno 8 x 10 cm velike kvadratke. Vsak
kvadrat po sredini dvakrat dobro zarežemo.
Predno ga damo v olje, ga malo prepletemo, da
so bolj zanimivih oblik.

Orehova pita

30. jubilejni

BOŽIČNI KONCERT
MePZ Župnije Boštanj

sreda,
25. 12., ob 18.00

Zakon o zaščiti živali v 4. členu pravi:
”Mučenje živali je:
– vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno
naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj
časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi
njenemu zdravju;
– nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.”

RECEPTI

Cerkev
Povišanja Svetega križa
Boštanj

35 dag ostre moke,
ščepec soli,
15 dag masla,
13 dag masti,
3 žlice kisle smetane;
Iz vseh sestavin zgnetemo testo, ki naj počiva
30 minut na hladnem, nato ga razvaljamo v dve
enaki plošči velikosti pekača. V dobro namazan
pekač položimo eno ploščo, jo dobro prepikamo,
namažemo z nadevom in pokrijemo z drugo
ploščo testa. Premažemo s stepenim jajcem in
prepikamo. Pečemo na zmerni temperaturi. Še
toplo premažemo s smetano in razrežemo.
Nadev:
25 dag mladega sira ali suhe skute,
2 dag masla,
2 jajci,
2 žlici kisle smetane,
10 dag sladkorja,
25 dag orehov;
Priprava nadeva: mladi sir naribami, če imamo
skuto jo z vilicami zdrobimo, dodamo jajci, maslo,
sladkor in zmete orehe.

december 2019
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Recepte pripravila: Alenka Kozorog

Aktivnosti Društva
invalidov Sevnica

Oglasi

AKCIJA

sivec - 0,45 €/kom
natura - 0,47 €/kom

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

izolacije

UGODNO

strešna okna

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

www.cvetlice-vct.si

Hvala, ker ste bili tudi to leto z nami.
Še naprej se bomo trudili za vas.
Doživite nepozabni Božič in Srečno 2020.

božične zvezde
darilni program
božično - novoletna
dekoracija
okrasne svečke

5LE0T
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GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov

Pisano paleto
STROJNA
DELA
mačeh, resj
a in

Kralj med strehami

izkopi,
prevozi
ostalih
jesenskih lepotic

SUHOMONTAŽNE
Pesek, zemlja za grobove
GRADNJE
Sklede, lonci ...
knauf

ZUNANJE UREDITVE

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

december 2019

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

e-mail: jazbec.anton@gmail.com

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

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.
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“

“

RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO
IN BODI VEDNO
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo
STAREJŠI AMERIŠKI ANGLEŠKI
HRVAŠKI
FILMSKI
FILMSKI
POPEVKAR IGRALEC IN REŽISER
(JASMIN)
REŽISER
(DAVID)

ANTON PLANINSKA OBREKOFOERSTER
STAJA
VALEC

PRIVLAČNOST

MANJŠA
SOLATA

Češnje na drevesu
Polž pleza po deblu češnje.
Mimo prileti kos in mu reče: “Nima smisla, da
plezaš po drevesu, saj ni nič češenj!”
“Ko bom na vrhu bodo že!”

NEKDANJI
TV VODITELJ
(MITO)
ŽUPAN POD
FRANCOZI

STAROJUDOVSKI
KRALJ

JAPONSKA
VALUTA

Kako visoko?

HLAPI
PRIJETNO
DIŠEČIH
SNOVI
RAFAEL
NADAL
MANJŠA
POVRHNJA
POŠKODBA

Štorklja poje žabo. Ko letita, se oglasi žaba iz
želodca: ”Kako visoko sva?”
Teta štorklja odvrne: ”na 3000m”
Žaba:”O ne ga srat!”

MESTO V
BABILONIJI,
URUK
SL. PEVKA
DEŽMAN
TOM
CRUISE
PODPIS
ZNAMENITE
OSEBE

ANTIČNA
GRČIJA

ULTRAZVOČNI
GLOBINOMER

Zakaj moški padamo na blondinke?
Kot otroke so nas cepili proti črnim kozam...

TROPSKA
KUKAVICA
OTOK V
MARSHALL.
OTOČJU

NORVEŠKI
LINGVIST
(IVAR)
TEKOČA
VODA

WC

STARORIMSKI
PESNIK

ENOTA ZA
MERJENJE
FREKVENCE

V državnem zboru. Sprašuje opazovalec:
“Oprostite, prosim, kje pa je tukaj WC?”
“Kakšen sekret neki!” reče vratar. “Ga ne rabijo,
drug po drugem serjejo.”

TELO
AMERIŠKI
OTOK V
ALEUTIH
KATJA
LEVSTIK

AZTEŠKI
BOG
VETROV
GERMANSKI
POLBOG IZ
DRUŽINE
AZOV

IZREK,
AFORIZEM

AMERIŠKI
FILMSKI IGRALEC
ALDA

USLUŽNEŽ
ZA KORISTI
KOMPAKTNA OBLOGA
TAL

KAMNIT
KIP Z
LESENIM
TRUPOM

ZG. ROB
VINOGRADA
AMERIŠKA
IGRALKA
BERRY

DAVID
OJSTRAH

UGASEL
VULKAN
JUŽNO OD
SEATTLA V
ZDA

MONGOL.
LJUDSTVO
PERNATE
ŽIVALI

X

OKROŽJE
ZAHOD. OD
BELFASTA
KORUZNI
STORŽ

PRIPADNIK
LJUDSTVA
MONOV
V ŠOP SPETI LASJE
ZASTAREL
NAZIV ZA
ORAČA
NIKOLAJ
PIRNAT

REKA V
VZHODNI
FRANCIJI,
PRITOK
RENA
ČEBELI
PODOBNA
ŽUŽELKA,
KI ŽIVI V
KALNI VODI

LILI
ISTENIČ
KEMIJSKI
ZNAK ZA
RENIJ

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e

JEZERO NA
MEJI MED
ZDA IN
KANADO

AMERIŠKI
PISATELJ
GROZLJIVK
KING

NEKDANJI
ČEŠKI
TENISAČ
KORDA

EHEKATL: azteški bog vetrov, LAJVIJ: rimski pesnik, HALLE: igralka Berry, JALUIT: otok v Marshallovem otočju

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
MARTINA RATEJ.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Marija Romih, Žigrski vrh 25, 8290 Sevnica
2. nagrada: Tomažin Peter, Orehovo 39, 8290 Sevnica
3. nagrada: Darja Majer, Vrhovo 6, 1433 Radeče

Nagrade za mesec DECEMBER
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Bmm gostinstvo, d.o.o. ( Gabaroni),
Gabrijele 6, 8296 Krmelj

2. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Bmm gostinstvo, d.o.o. ( Gabaroni),
Gabrijele 6, 8296 Krmelj
3. nagrada: koledar občine Sevnica, ki ga podarja KŠTM Sevnica.
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.12.2019 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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I Z R E K Z A L E P Š I DA N
Odnos se lahko vedno reši.
To, kar morate storiti je,
da ste iskreni,
opravičite se,
če je potrebno,
in pozabite.

VELIKAN, POTOMKA
KELTOV
ORJAK;
TUDI VRSTA JAPONSKA
KOVINE NABIRALKA
BISEROV
(Ti)

EDEN OD
DUMASOVIH
MUŠKETIRJEV

VICOTEKA

Jo roka drži,
jo metla žgečka,
ko vse naloži,
bolj čista so tla.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
dvigalo

Izžrebanka:

Zofija Gole, Šmarčna 6, 8924 Boštanj

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja smučišče na sliki?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Račica in del Loke pri Zidanem Mostu

Izžrebanec:

Cveto Aupič, Vrhek 11, 8295 Tržišče

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

Oglasi

Čarobnost trenutka

Bogata praznična ponudba vin:
Vinoteka Krško, Izidor Sevnica in
Rondo Krmelj.
NOVO!
Odpiralni čas Vinoteke Krško v decembru:
PON-ČET: od 7. do 15. ure,
PET: od 7. do 18. ure, SOB: od 9. do 13. ure.
Brezplačne degustacije ob izbranih
domačih eko sirih in Grajskih mesninah.

www.klet-krsko.si/vina

2019

31. 12.

silvestrovanje
PONEDELJEK | CENTER SEVNICe

17.00 silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE
prav posebno darilo predstava
in prihod dedka mraza

www.kstm.si

22.00 silvestrovanje na prostem
OST,
R
P
P
ansambEL Roka Žlindre
VSTO JENI
VABL
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20 let izkušenj v zavarovalništvu
Zaupa nam že več kot 1.500 zavarovancev
Na 1. mesto postavljamo stranko
Delujemo na območju Sevnice
Znanje in družinsko tradicijo širimo na mlajše generacije

Vabljeni na kavo v našo poslovalnico.
Smo zavarovalna agencija Jasna Bezjak s. p.
Z našo ekipo izkušenih zastopnikov nudimo
svetovanje pri izbiri ustrezne zavarovalne zaščite,
tako za avto in dom, kot tudi za posameznika in
Jasna Bezjak, direktorica ekskluzivne zavarovalne agencije
Adriatica Slovenice d. d.

Nasvet bralcem:
Poskrbite za ustrezno zaščito sebe in
svoje družine, saj lahko nepredvideni
dogodki, kot so npr. nezgoda, bolezen
ali celo smrt, pustijo hude finančne
posledice za vas in družino. Na primer,
za prilagoditev življenjskih razmer v
primeru težke invalidnosti potrebujete
kar 74.000 EUR.*
*Vir: www.zps.si

družino. Pri tem nam pomagajo večletne izkušnje
v zavarovalništvu, neprestano spremljanje
trendov na različnih področjih in vključevanju
mladih v delo zavarovalništva.

Obiščite nas v naši poslovalnici.
Veseli bomo vašega obiska:
Sevnica
07 814 12 60
V prvem nadstropju poslovne stavbe na Planinski cesti 5 (pri rondoju)
Od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30
V petek od 7.30 do 13.00
Po predhodnem dogovoru smo dosegljivi tudi izven delovnega časa.
Naše družinsko podjetje smo letos kadrovsko
povečali z mlajšim družinskim članom.
Predstavimo vam ga v naslednjih novicah.

Adriatic Slovenica d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, november 2019
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info: 041 472 514

DAN
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VRAT
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na naši domačiji
v Gabrijelah h. št. 6

NA

NEDELJA,
8. 12. 2019,
po 14. uri

Ogled proizvodnje, degustacija testenin
in pokušina ekološkega cvička Mathilde z zelišči

