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Intervju

Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca je dom z veliko začetnico: 
dom varnosti, dom sprejetosti, dom 
z uveljavljenimi standardi kakovosti. 
Ustanovljen leta 1952 je prehodil 
dolgo pot razvoja organizirane skrbi 
za sočloveka, na kateri so se srečevale 
številne življenjske zgodbe. O poslanstvu, 
dejavnostih, viziji dela in preizkušnjah 
tega leta smo se pogovarjali z direktorico 
Darjo Cizelj, profesorico socialne 
pedagogike. 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
ima poleg doma na Impoljci še enoti v Brežicah 
in Sevnici ter pet bivalnih enot v sevniški občini. 
Vodite izjemno raznovrsten kolektiv. Predstavite 
nam ključne dejavnosti in poslanstvo delovanja te 
velike in pomembne organizacije. 

Res je, naš kolektiv šteje več kot 320 zaposlenih in 
skrbi za 524 stanovalcev in stanovalk. Delo v takšnem 
poklicu, na tako občutljivem področju skrbi za 
najranljivejše, pomeni več kot le poklic. Je poslanstvo 
in način življenja. Ključni so povezanost vseh, 
timsko sodelovanje in usklajevanje, vsakodnevno, 
v ritmu potreb novega dne. Prav vsaka služba je 
nenadomestljiva in je del mozaika potreb ljudi, ki so 
nam zaupani. To je pomembno poudariti. V času, ki 
ga živimo, sama čedalje bolj občudujem in spoštujem 
svoje sodelavce in sodelavke, ki tako predano in 
srčno opravljajo svoj poklic. Naša družba neizmerno 
potrebuje takšne ljudi. Veliko moramo še postoriti, 
da bomo zmogli ohraniti ta sistem.

Koncept dela, ki smo ga gradili na področju 
domskega varstva zadnjih 20 in več let, postavlja v 
ospredje človeka v njegovi celovitosti in poudarja 
individualnost kot temeljno vrednoto. Spoštovanje 
osebnosti, avtonomije in človekovega dostojanstva 
so vrednote, iz katerih izhajajo vsa naša prizadevanja. 

Naše osnovno poslanstvo je zagotavljati pogoje za 
kakovostno življenje v urejenem in varnem bivalnem 
okolju, za ustvarjanje možnosti čim bolj zdravega in 
aktivnega življenja, za možnost izbire in vpliva na 
lastno življenje, izhajajoč iz potreb posameznika. 

Ob 60. jubileju doma ste zapisali, da življenje nikoli 
ne obstane in da je vsak dan splet novega, nečesa, 
česar včeraj še ni bilo. Kako ste se pripravili na 
letošnje razmere, ko je svet preželo širjenje bolezni 
zaradi covida-19? 

Srečanje s povsem novimi okoliščinami življenja in 
delovanja nas pomembno preizkuša, in sicer, koliko 
potrpežljivosti in spoštovanja premoremo drug 
do drugega. Kot kolektiv smo vedno zmogli stopiti 
skupaj, ko se je to od nas pričakovalo. Priprave na 
obvladovanje situacije so se začele takoj po prvih 
navodilih Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, da se moramo domovi 
zapreti. To je bil pravzaprav šok za naše življenje. 
Hiter odziv, timsko sodelovanje in podpora celotnega 
kolektiva so bili ključni koraki, da smo ohranjali 
tisto potrebno mirnost za ohranitev stabilnosti 
vsakdanjega življenja.

Na razmere, ki bodo, kot kaže, trajale še kar nekaj 
časa, smo se pripravili tudi z Načrtom pripravljenosti 
na okužbo s koronavirusom, ki smo ga sprejeli na 
podlagi strokovnih smernic in priporočil Ministrstva 
za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Zaradi vseh potrebnih preventivnih ukrepov je za nas 
velik izziv tudi nenehno vzpostavljanje ravnotežja 
med zagotavljanjem varnega okolja ter socialnimi 
potrebami stanovalcev in njihovih svojcev. V teh časih 
je še posebno pomembno, da smo povezani z vsemi 
deležniki, svojci, ustanovami, lokalno skupnostjo in 
širšim okoljem. To nam lepo uspeva in veseli me, da 
se zavedamo pomena sodelovanja v blagor ljudi. 

Omogočate nadomestno obliko bivanja in življenja 
tistim, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo živeti 
s svojo družino, osebam s posebnimi potrebami 
in starejšim, ki so izjemno ranljive osebe. Kako so 
sprejeli vse ukrepe? Kako jim lajšate drugačnost 
tega časa?

Najranljivejši so z umikom iz socialnega dogajanja 
veliko izgubili. Omejitve in ukrepe so težko sprejeli 
in še vedno je tako. To zavedanje nas vsak dan 
žene v iskanje novih načinov povezovanja, učimo 
se funkcionirati v novi »normalnosti« in čim bolj 
ohranjati bližino človeka.

Naše družabno življenje, medgeneracijsko 
povezovanje, prireditve … vse se je skrčilo čez noč. 
Tisto, kar nam je bilo »vzeto«, poskušamo na različne 
načine nadomestiti: s poudarkom na individualnih 
pogovorih, s pikniki, družabnimi srečanji v manjših 
skupinah po gospodinjskih enotah, z gostovanji 
glasbenikov na domačem dvorišču, obiski »rdečih 
noskov« … Med epidemijo smo bili v stiku s svojci 
prek videopovezave.

Zelo pomembno je, da ohranjamo življenjski 
optimizem, voljo do življenja, da ustvarjamo, 
pojemo, rišemo, se družimo. Življenje se ni ustavilo 
in nam prinaša nove naloge in izzive. Prepričana sem, 
da je čas, ki ga živimo, namenjen tudi preoblikovanju 
vrednot. Upam, da bomo zmogli postati bolj strpni, 
spoštljivi, tudi bolj prizanesljivi drug do drugega.

Za Slovenijo velja, da se prebivalstvo hitro stara. 
Povečuje se delež prebivalstva, starejšega od 65 
let, in zmanjšuje se delež prebivalstva v aktivni 
dobi. Trend kliče po sistemski, celoviti ureditvi 
dolgotrajne oskrbe. Kakšna ureditev bi bila po 
vašem mnenju najboljša oblika skrbi za starejše?

Potrebujemo sistemsko ureditev, ki bo omogočala 
večjo možnost izbire storitev, pravico dostopnosti 
do vseh potrebnih storitev ne glede na finančno 
zmožnost posameznika. Podpiram idejo, da bi starejši 
ostajali čim dlje v domačem okolju, še bolj pa se mi 
zdi pomembno, da razširimo paleto možnih storitev 
in zagotovimo možnost izbire glede na potrebe. 
Vemo, da marsikdo tudi nima možnosti ostati doma, 
ali si tega tudi ne želi … Zgodb je toliko, kolikor je ljudi. 

Potrebujemo urejen in dodelan sistem pomoči v 
skupnosti, pa tudi nujne spremembe na področju 
domskega varstva. Predvsem na področjih, o 
katerih se pogovarjamo že leta: ureditev problema 
kadrovske podhranjenosti, ureditev plačnega 
sistema, ki bo omogočal dostojno plačilo za delo, ki 
ga opravljamo, skrb za motiviranje mladega kadra, 
za ustrezno izobraževanje in usposabljanje. V zadnjih 
20 letih smo zgradili zelo kakovosten socialni model 
strokovnega dela, ki temelji na potrebah človeka in 
ga postavlja v izhodišče dogajanja.

Veliko domov za starejše ima certifikat kakovosti, kar 
nas uvršča v evropski vrh izvajalcev skrbi za starejše. 
Ponosni smo na sistem, ki smo ga zgradili, in trudili 
se bomo, da ga tudi ohranimo. Pomembno se mi zdi 
poudariti, da ne smemo dovoliti, da bi se pozabilo na 
bistvo našega poslanstva, ki izhaja iz človeka v vsej 
svoji celovitosti.

Odlika Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
je poleg institucionalne odličnosti in urejenosti tudi 
vključenost v lokalno okolje, v katerem in s katerim 
živi. Kakšno je sodelovanje z lokalnim okoljem?

Menim, da je sodelovanje z lokalnim okoljem 
zelo dobro. Povezani smo z društvi, ustanovami, 
nevladnimi organizacijami, posamezniki. Biti povezan 
in sodelovalen je ključnega pomena, da se iščejo in 
najdejo ustrezne rešitve. V tem letu se je pokazalo, da 
sta medsebojna podpora in povezovanje dala dobre 
rezultate. Prepričana sem, da smo dovolj družbeno 
odgovorni, da bo tako tudi v prihodnje.

Pogovarjala se je Tanja Urek.

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

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

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

Prihodnja številka izide novembra 2020, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 10. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon
Oktober je bogat mesec. 

Po nekoliko bolj umirjenem obdobju je to čas, ko 
se naši napori usmerjajo v ustvarjanje novih in 
močnejših poti in vezi. Gre za mesec, v katerem 
praznujejo država, kultura in vsi mi. Praznujemo 
tudi dan suverenosti, ki mu tokrat namenjam 
nekaj besed.

Brez slabe vesti ga lahko praznujejo vsi, ki so 
vsestranski, svobodni, zanesljivi, dostojanstveni, 
popolni, samozavestni, neodvisni in učinkoviti. 
In delček tega je v vseh nas.

Že s tem, ko živimo v okolju, ki vse to omogoča, 
ko se lahko napotimo, kamor si zadamo, če 
le imamo dovolj poguma in volje, ko smo 
pravzaprav neodvisni pri izbiranju in predvsem, 
ko kažemo svojo učinkovitost na različnih 
področjih dela ali dejavnostih, si zaslužimo 
delček prazničnega vzdušja.

Naj vas ob tem spremljajo besede Francisa 
Bacona, ki pravi: »Človekova suverenost je 
v znanju.« Znanje pa omogoča napredek, 
napredek pa je v nas, ne zunaj nas.

Mojca Pernovšek

PESMICE 
S PODSTREŠJA

3+OTROŠKA PREDSTAVA

GRAD SEVNICA - grajski park

besedilo in režija: Miša Gerič Špacapan // glasba: Marko Špacapan, Nenad Putnik // 
igrajo: Dejan Krajnc, Miša Gerič Špacapan, Ana Raščan, Martin Gerbec // 45 min

Na dedkovem podstrešju živijo čuvarji 
pesmic, ki pa brez Vijolinkinega ključa ne 
morejo odpreti skrivnostne skrinje, v kateri 
se skriva neprecenljiv zaklad. Nekega dne 
pa na podstrešje pokuka Tinka Violinka in s 
seboj prinese ključ, ki odpira skrinjo.

Kaj vse bo našla v njej in kakšna 
čarovnija se zgodi, ko odklenemo 
pozabljeno skrivnost si oglejte v naši 
najnovejši predstavi, ki vas bo navdušila.

Predstava Pesmice s podstrešja je izvirna, 
drugačna in nepozabna, saj bo z nami v živo 
zaigral in zapel Poskočni Dejan, priljubljeni 
glasbenik z najvišjo frizuro v Sloveniji.

Naj tudi vas do solz nasmejejo naši 
pravljični junaki, naj pozabljene otroške 
ljudske pesmice nežno pobožajo vaša 
ušesa in naj vam iskriva in nepozabna 
zgodbica seže do srca.

OB 
16.00

TOREK, 13. OKTOBER

SEVNICA

Zaradi priporočil NIJZ-a je omejen obisk 
BREZPLAČNE VSTOPNICE | TA Doživljaj Posavje |

Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462

VSTOP  PROST
Dejan Krajnc
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Občinske strani

Sevnico je obiskal minister za okolje in prostor 
mag. Andrej Vizjak. Sestal se je z županom Srečkom 
Ocvirkom, sodelavci občinske uprave in poslancem 
Tomažem Liscem, razprava pa je med drugim 
potekala o urejanju protipoplavne varnosti vodotoka 
Sevnična v Šmarju, ki bo v prihodnjih mesecih. 

Prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične 
v skupni dolžini 1238 metrov, na območju Šmarja. 
Predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo 
dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne 
višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev 
nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih 
podpornih zidov je predviden tudi nov obrežni zid na 
pretežnem delu obravnavanega odseka. Gradbena 
dela se bodo začela in bodo zaključena predvidoma 
oktobra 2021. Vrednost del znaša 1.678.263,05 
evrov, investitor je Direkcija Republike Slovenije 
za vode. Občina Sevnica je financirala pripravo 
projektne dokumentacije, izvajala bo tudi nadzor 
nad izvedbo projekta.
 
Poplavna varnost je ključnega pomena. Lokalna 
skupnost bo v dogovoru z ministrom pristopila 
tudi k postopkom za drugo fazo ureditve vodotoka, 
sodelovanje pa bo v nadaljevanju usmerjeno tudi v 
ureditev Vranjskega potoka v Lončarjevem Dolu.
 
Poleg protipoplavne zaščite so bile teme srečanja 
vezane na zaključevanje ureditev v sklopu državnih 
prostorskih načrtov za hidroelektrarni Boštanj in 
Arto-Blanca, med njimi prenos zemljišč za lokalno 
infrastrukturo, upravljanje črpališč ob akumulacijskih 
bazenih, vzdrževanje objektov in infrastrukturnih 
ureditev na vplivnem območju koncesije ter ureditev 
rekreacijskih površin in dostopov do vode.

Srečanje z ministrom 
za okolje in prostor

 
Projekt sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju 
je zajemal ureditev dotrajanega javnega 
kanalizacijskega omrežja na treh odsekih oziroma 
delih naselja. Kanalizacija je umeščena pod javnimi 
potmi, z navezavo na obstoječi kanalizacijski sistem 
občine Sevnica. 

Po posegu prometne površine dobijo tudi novo 
asfaltno preobleko. Vrednost projekta je dobrih 
80.000 evrov.

Sanacija kanalizacije 
v Dolenjem Boštanju

 
Sevnico je septembra obiskal minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Janez Cigler Kralj. Srečal se je z vodstvom Doma 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca in Občine 
Sevnica, razprava pa je bila namenjena aktualnim 
vprašanjem na področju skrbi za starejše.

Minister je najprej obiskal Dom upokojencev Sevnica, 
direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca Darja Cizelj in vodja sevniške enote mag. 
Nina Mažgon pa sta mu predstavili delo in vsebine. 
Nato si je ogledal območje Hrasti, za katero Občina 
Sevnica skladno s pristojnostmi pripravlja občinski 
podrobni prostorski načrt z idejnimi rešitvami za 
institucionalno varstvo starejših. 
 
Dokument v pripravi vsebuje idejno zasnovo, ki 
jo je pripravil Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca. Načrtovanje – gre za javna in zasebna 
zemljišča – obsega še stanovanjske objekte in druge 
objekte družbenih dejavnosti. Minister je idejo o 
gradnji novega doma podprl in poudaril, da gre za 
skupen projekt, ki bo zahteval prizadevanje vseh 
vključenih akterjev.
 
V Kulturni dvorani Sevnica je bilo za tem delovno 
srečanje, na katerem je minister predstavil izvedene 
in načrtovane ukrepe za obvladovanje problematike 
covida-19 na področju predmetnega resorja, 
razprava pa je bila namenjena tudi zakonodaji na 
področju dolgotrajne preskrbe.

Z ministrom 
o skrbi za starejše

 
Dne 30. avgusta je območje sevniške občine zajelo 
neurje z uničujočim vetrom in točo, povzročilo pa 
je izjemno veliko škodo na objektih, kmetijskih 
površinah in v gozdovih. Neurje je zajelo območja 
krajevnih skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, 
Boštanj in Šentjanž – kraje Razbor, Okroglice, 
Loka pri Zidanem Mostu, Breg, Šentjur na Polju, 
Račica, Šmarčna in Šentjanž s širšo okolico. Toča je 
uničevala strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov, 
kmetijske površine, razbijala okna, uničevala fasade 
in avtomobile.

Poškodovanih je bilo več kot 200 objektov, 
predvsem ostrešij in nadstreškov stanovanjskih hiš 
in gospodarskih poslopij, več javnih objektov, škoda 
je velika na fasadah, oknih, avtomobilih, pa tudi 
na kmetijskih površinah. V aktivnosti za odpravo 
posledic neurja je bilo vključenih 160 gasilcev iz 
14 gasilskih društev, ki so požrtvovalno pomagali 
občanom, vključene so bile tudi službe rednega 
vzdrževanja.

Škodo in stanje si je na terenu ogledala tudi ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra 
Pivec skupaj z državnim sekretarjem Damjanom 
Stanonikom in sodelavci. Obisk se je začel v Šentjanžu. 
Župan Srečko Ocvirk je predstavil zbrane podatke 
o nastali škodi, pridobljene na podlagi izvedenih 
intervencij, ogleda občinske komisije in Kmetijsko-
gozdarske zbornice Slovenije. Ocena škode, ki jo je na 
objektih in kmetijskih površinah povzročilo neurje, 
presega tri milijone evrov. Dokončna ocena bo znana 
po izvedenem individualnem popisu na podlagi 
in v sklopu sklepa Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, kamor se v nadaljnjo obravnavo 
posredujejo vsi podatki. 
 
Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je nato pogovorila 
s predstavniki kmetij, in sicer tistimi, ki jim je neurje 
uničilo največ površin, ter se na terenu prepričala 
o izjemnem obsegu škode. Obiskala je Leskovec v 
Podborštu, Loko pri Zidanem Mostu in Šentjur na 
Polju. Povedala je, da bodo uradni zbrani podatki 
podlaga za določitev možnih oblik državne pomoči, 
še posebno tudi o dodelitvi državne pomoči za škodo 
zaradi vetra. Posebej je izpostavila specifiko škode 
na površinah kmetij v hribovskih predelih, kjer se že 
tako srečujejo s težjimi obdelovalnimi razmerami.

Neurje 
z uničujočim vetrom 
in točo 

 
V sklopu projekta Riba je IN je Občina Sevnica v 
sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice pripravila 
razstavo na temo Save in sladkovodnih rib. Panoji, ki 
v slovenskem in angleškem jeziku opisujejo življenje 
ob reki, ribolov in sladkovodne ribe, so postavljeni 
na ploščadi pri spomeniku NOB na Trgu svobode v 
Sevnici. 

Občina Sevnica se za pomoč pri izvedbi in pripravi 
razstave zahvaljuje Posavskemu muzeju Brežice ter 
Sevničanoma Ljubu Motoretu za številne fotografije 
in Ani Jazbec za oblikovanje razstave. Razstava 
prikazuje pomemben del sevniške zgodovine in 
sedanjosti, zato iskreno vabljeni k ogledu.

Razstava 
Riba je IN



5oktober 2020

Občinske strani

Gr
ad

ivo
 in

 fo
to

gr
af

ije
 za

 o
bj

av
o 

ur
ed

ila
 in

 p
rip

ra
vil

a 
Ob

čin
a 

Se
vn

ica
.

POZIV K DOSLEDNEMU 
IZVAJANJU UKREPOV ZA 

PREPREČEVANJE OKUŽB S 
COVIDOM-19

  
V skrbi za zdravje smo ponotranjili ukrepe za 
preprečevanje okužbe s covidom-19, ki jih 
vsakodnevno izvajamo s ciljem zaščite sebe, 
bližnjih in celotne skupnosti. Po optimizmu, ki 
smo ga na začetku poletja občutili ob ugodni 
epidemiološki sliki in dobri statistiki, pa v Sloveniji 
in naši občini v zadnjih tednih beležimo porast 

okužb z omenjenim virusom.
 

Le z upoštevanjem predpisanih zaščitnih ukrepov 
(nošenje maske, razkuževanje rok, upoštevanje 
varnostne razdalje, omejitve zbiranja) vsi skupaj 
pripomoremo k omejevanju širjenja okužb z 

virusom covid-19.
 

Ukrepov ne izvajamo le zaradi predpisov 
samih – gre za odgovornost do lastnega zdravja 
in zdravja drugih. S kolektivnim trudom za 
izvajanje samozaščitnih ukrepov pripomoremo 
k nemotenemu delovanju javnega življenja, 
vrtcev in šol, zdravstvenih ustanov in domov za 
starejše, gospodarstva in vseh služb, odgovornih 

za ekonomsko in družbeno stabilnost. 
 

Opozoriti je treba tudi na aplikacijo za sledenje 
okužb s covidom-19, ki jo je za državljanke in 
državljane pripravilo Ministrstvo za javno upravo:

 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-

cov-2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/.
 

OSTANITE ZDRAVI.
 

Občina Sevnica in 
štab Civilne zaščite Občine Sevnica

 
Poteka projekt rekonstrukcije kanalizacije na 
Prvomajski ulici v Sevnici, ki zajema tudi ureditev 
lokalne ceste Trg svobode–Prvomajska ulica na 
400-metrskem odseku od Zdravstvenega doma 
Sevnica do križišča nad Kopitarno Sevnica. Dela 
zajemajo obnovo vozišča in pločnika ter naprav za 
odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnjo 
pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih 
vodov, zlasti kanalizacije pri zdravstvenem domu, ter 
cestne razsvetljave. 

Skupna vrednost projekta je dobrih 307.000 evrov, 
projekt pa sofinancira Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Ureditev 
Prvomajske ulice v Sevnici  

Pri Osnovni šoli Boštanj je septembra v sklopu 
Evropskega tedna mobilnosti potekal sprejem 
Posavske potujoče knjižnice. 

Posavski bibliobus Bralko se bo ustavil v 72 krajih. V 
večini bo stal najmanj enkrat na mesec, v nekaterih 
krajih, predvsem tistih, v  katerih so šole in vrtci, ni 
pa stacionarne knjižnice, se bo ustavil vsakih 14 
dni. Skupaj bo bibliobus v mesecu dni stal na 87 
postajališčih. 
Na svojo prvo pot se bo odpravil 5. oktobra.

V projektu sodelujejo Valvasorjeva knjižnica Krško, 
Knjižnica Brežice, Knjižnica Sevnica in Knjižnica Laško 
z enoto Radeče. Projekt nakupa vozila so finančno 

Prihaja Bralko! 

Objava 
dveh razpisov 

za štipendiranje 
Občina Sevnica je objavila javna razpisa, in sicer 
za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij 
in za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v 

občini Sevnica za šolsko leto 2020/2021.  
Rok za oddajo vlog pri obeh je 16. oktober.  

Več informacij je na voljo na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti oziroma na spletni strani 

www.obcina-sevnica.si pod rubriko Razpisi. 
Tam je objavljena celotna dokumentacija.

Urnik Posavske potujoče knjižnice v občini Sevnica od oktobra do decembra 2020

KRAJ POSTAJALIŠČE ČAS POSTANKA OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

TRŽIŠČE 
(za krajane) pri osnovni šoli 12.00–12.30 5. 10. 2. 11. 30. 11.

KRMELJ avtobusna postaja 
nasproti lokomotive 12.45–13.30 5. 10. 2. 11. 30. 11.

GABRIJELE Vidmar (Gabaroni) 13.45–14.15 5. 10. 2. 11. 30. 11.

BOŠTANJ pri cerkvi 15.30–16.00 5. 10. 2. 11. 30. 11.

BLANCA pri domu krajanov 16.30–17.00 5. 10. 2. 11. 30. 11.

ŠMARČNA pri večnamenskem 
domu 12.00–12.30 8. 10. 5. 11. 3. 12.

LOG pri Reklame Solo 12.45–13.15 8. 10. 5. 11. 3. 12.

STUDENEC podružnična osnovna 
šola 8.10–9.10 15. 10. 12. 11. 10. 12.

DUO IMPOLJCA pri Domu 9.20–10.00 15. 10. 12. 11. 10. 12.

OŠ BOŠTANJ pri osnovni šoli 10.20–11.20 15. 10. 12. 11. 10. 12.

RAZBOR pri domu krajanov 12.30–13.00 15. 10. 12. 11. 10. 12.

LOKA pri Trubarjevem domu 12.45–13.45 15. 10. 12. 11. 10. 12.

ZABUKOVJE pri gasilskem domu 11.45–12.15 21. 10. 18. 11. 16. 12.

LONČARJEV DOL avtobusna postaja 12.45–13.15 21. 10. 18. 11. 16. 12.

OŠ TRŽIŠČE pri osnovni šoli 7.45–8.45 22. 10. 19. 11. 17. 12.

OŠ KRMELJ pri osnovni šoli 8.55–9.55 22. 10. 19. 11. 17. 12.

OŠ ŠENTJANŽ pri osnovni šoli 10.40–11.40 22. 10. 19. 11. 17. 12.

LUKOVEC pri domu krajanov 12.05–12.35 22. 10. 19. 11. 17. 12.

OŠ BLANCA pri osnovni šoli 12.50–13.50 22. 10. 19. 11. 17. 12.

in vsebinsko podprli Ministrstvo za kulturo, Občina 
Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, 
Občina Sevnica in Občina Radeče.
 
V sevniški občini bo imela ta inovativna knjižnica 
na kolesih postanek v 16 krajih, na policah pa bo 
imela okrog 6000 enot gradiva, med njimi knjig, 
revij in neknjižnega gradiva. S potujočo knjižnico 
želijo posavske knjižnice razširiti svoje poslanstvo po 
širšem območju vseh posavskih občin in se približati 
tudi tistim, ki so teže mobilni in oddaljeni od mestnih 
središč, v katerih so stacionarne enote knjižnice.
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Se tudi vam zdi škoda zavreči še uporabne stvari, ker veste, da bi nekomu zagotovo 
prišle prav? Vas skrbi za prihodnost našega planeta in si želite, da bi tudi vaši 
otroci in vnuki uživali vse radosti, ki nam jih radodarno ponuja, in ne bi odraščali 
na »smetišču«? Torej razmišljate o podobnih stvareh kot ustanovitelji Stare šole 
Sevnica in preostalih njenih sestric v Litiji, Krškem in Brežicah. Vse skupaj se sicer 
bere kot reklama (in iskreno, v osnovi to tudi je), vendar bi v Knofu res radi, da bi 
se tudi z našo pomočjo Sevničani začeli še bolj odgovorno vesti do okolja. 

Sami smo konkreten korak 
naredili že v letu 2012, 
ko smo v prostorih stare 
osnovne šole v Boštanju 
(od tod tudi ime Stara šola) 
odprli prvo zeleno trgovino 
podarjenega v sevniški 
občini in širše. Bistvo zelene 
trgovine podarjenega je 
v tem, da se še uporabne 
stvari ne zavržejo, temveč se 
dajo v ponovno uporabo oz. 
se ne kupuje »novih« stvari, 
temveč stvari iz ponovne 
uporabe.

Trgovina Stara šola Sevnica deluje že osem let, je pa v središču Sevnice, na Trgu 
svobode 13, med trgovino Izidor in cvetličarno Silva. V njej lahko najdete še 
popolnoma ohranjena in čista(!) moška, ženska in otroška oblačila ter čevlje, ki 
so na voljo z upoštevanjem vseh “protikoronskih” ukrepov. Pohvali se lahko z 
veliko zbirko knjig in ogromno torbicami, verižicami, zapestnicami, prstani, uhani 
in drugim nakitom. V trgovini lahko dobite izdelke za dom: krožnike, skodelice, 
kozarce, pribor, svečnike, vaze in tudi pohištvo.
Nekaj še moramo dodati: če se tudi vam doma nabirajo stvari, ki vam jih je škoda 
kar zavreči v smeti, jih prinesite v Staro šolo in si pridobite kartico, s katero lahko 
nakupujete z 10-odstotnim popustom. 
Vse se sliši lepo in preprosto, in tudi je. Kar je nekomu odveč, pride prav drugemu. 
Tako »zavržemo« in nakupujemo odgovorno. Še toliko bolje je vse skupaj, saj 
z nakupovanjem v Stari šoli ne obvarujemo samo okolja, temveč tudi našo 
denarnico.  

Vir: Stara šola 

Kar je nekomu odveč, 
pride prav drugemu  

Lepega in prijaznega ni 
nikoli dovolj. To najbolje 
vedo naši prostovoljci, 
ki vsak dan polepšajo 
trenutke starejšim 
občanom. Nesebično in 
z dobro voljo vsak dan v 
sklopu Zavoda Sopotniki 
nudijo brezplačne 
prevoze za starejše v naši 
občini. Za takšno dejanje 
je beseda hvala premalo. 
Da pa bo njen pomen v 
srcih prostovoljcev vsaj 
malo večji, smo dan 
posvetili tudi njim.
Četrtkovo srečanje na #GradSevnica je bilo izjemo, bilo je grajsko. Če si želite 
postati prostovoljec tudi vi, se družiti, iti spat nasmejan in s polnim srcem, 
obiščite Mladinski center Sevnica ali KŠTM Sevnica.
 
Postanite nasmejani tudi vi.
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Prostovoljci Zavoda Sopotniki in KŠTM Sevnica

Srečanje prostovoljcev

 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica je na 8. redni seji 
predsedstva 6. avgusta sprejelo sklep, da se v spomin na lani prezgodaj umrlega 
podpredsednika združenja Marka Černiča organizira memorial v njegov spomin 
v pikadu in streljanju, saj je pokojni Marko sodeloval v obeh disciplinah. V ta 
namen je združenje izvedlo Memorial Marka Černiča, ki bo v prihodnje postal 
tradicionalen.

Dne 3. septembra je 
bila na sedežu združenja 
najprej tekma v pikadu. 
Na njej je zmagal Bojan 
Sorčan, drugi je bil Franci 
Selak in tretji Vlado Cizl. 
Dne 10. septembra je za 
isti memorial v organizaciji 
Strelskega društva Marok 
Sevnica na strelišču Izem 
nad Radno potekal 7. krog 

strelske lige za discipline 25 m. Najboljši posameznik na športni pištoli 9 mm je 
bil Matej Kolman s 174 krogi pred Danilom Petrinom, ki je dosegel 173 krogov 
in Jankom Božičem, ki jih je dosegel 168. Najboljši posameznik na športni pištoli 
malega kalibra je bil Jani Košir s 186 krogi, drugi je bil Ivan Petrič s 169 krogi in 
tretji Jazbinšek Anton s 168. V skupni razvrstitvi, ki zajema pet najboljših uvrstitev 
vsakega posameznika, je bil na pištoli 9 mm najboljši Danilo Petrin, drugi je bil 
Janko Božič in tretji Mirko Ognjenovič. S pištolo malega kalibra po seštevku petih 
najboljših krogov je bil Jani Košir, drugi je bil Ivan Petrič in tretji Zdenko Frece. 
Zaključek memoriala je potekal v Gostišču Felicijan v Boštanju, medalje in pokal 
pa je zmagovalcem podelila družina pokojnega Marka Černiča.
 

Vir: OZVVS Sevnica

Memorial Marka Černiča

Za krmilo sopotniškega vozila v Sevnici je sedla direktorica KŠTM Sevnica, gospa 
Mojca Pernovšek in tako že tretjič postala naša častna prostovoljka. Gospo Ani je 
popeljala po opravkih. Vzela pa si je tudi čas za kavico in sladico.

V ženskem klepetu sta 
urici hitro minili, gospa 
Ani pa je bila zelo vesela 
in hvaležna, saj smo ji njen 
včerajšnji dan prijetno 
popestrili.
Ob tej priložnosti se 
iskreno zahvaljujemo 
Občini Sevnica in KŠTM 
Sevnica za sodelovanje in 
podporo pri zagotavljanju 
kakovostne mobilnosti 
starejšim občanom.
Še naprej bomo skupaj 
#ČlovekČlovekuSopotnik.

Vir:  Sopotniki 

Sopotniki Sevnica 
v Evropskem tednu mobilnosti

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani 
Krajevne skupnosti Krmelj.  

Tudi krmeljska krajevna skupnost 

ne bo izvedeno v obliki, ki smo je vajeni. 

Ne glede na način praznovanja 

o čemer vas bomo obvestili na krajevno običajen način 
oziroma preko spletne strani Občine Sevnica. 

naj bo praznik razlog ponosa na domače kraje, 

 in naj bo priložnost za krepitev sodelovanja

Iskrene čestitke in vse dobro. 
 in medsebojnega spoštovanja.

Pripraviti bomo priložnostno obeležitev, 

naj v nas utrjuje pripadnost

Vsako leto smo bili vajeni druženja in srečevanja 
ob celomesečnem programu dogodkov. 

je v mesecu oktobru odeta v praznične barve. 

Letošnje praznovanje zaradi vsem znanih ukrepov 

Svet Krajevne skupnosti Krmelj 
s predsednico Klementino Žvar

KRAJEVNA SKUPNOST 
KRMELJ
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V soboto, 19. septembra, je v Sevnici potekal dan 
za spremembe. Tematika v Sevnici se je usmerjala 
na trajnostni razvoj in izvedeni sta bili dve akciji z 
namenom ozaveščanja, predvsem mladih v naši 
občini. Pod okriljem KŠTM Sevnica in Občine Sevnica 
ter sodelujočih organizacij Družinskega inštituta 
Zaupanje, KNOF, so. p., ter Stara šola Sevnica sta bila 
izvedena naslednja dogodka. 

Na prvem prizorišču pred Staro šolo Sevnica se 
je odvijala delavnica predelave oblačil z modno 
oblikovalko, na kateri so si udeleženci delavnice 
predelali rabljene majice, jih poslikali, potiskali ter 
posprejali in seveda vzeli s seboj domov. Nastale 
so tudi nosilne vrečke iz majic, z le nekaj rezanja s 
škarjami ter vezanja z rokami. 
Drugo prizorišče je bilo po središču Sevnice s čistilno 
akcijo Očistimo Sevnico. Družinski inštitut Zaupanje 
je skupaj s prostovoljci nabral zajeten kup smeti. 
Direktor inštituta Damijan Ganc pa je dejal: »Ni 
sramotno pobirati smeti, sramotno jih je metati.« 
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Dan za spremembe v Sevnici, predelava oblačil

Dan za spremembe 
v Sevnici

 
Na letošnji dan za spremembe smo na Družinskem 
inštitutu Zaupanje v sklopu programa Večgeneracijski 
center Posavje organizirali prostovoljsko akcijo 
Očistimo Sevnico. Slogan letošnjega dneva za 
spremembe, ki ga je na nacionalni ravni organizirala 
Slovenska filantropija, je bil Ne prepuščaj se toku, 
spreminjaj tudi ti.

K udeležbi smo povabili prostovoljce, ki želijo 
pripomoči k urejenosti kraja in pokazati, da želijo biti 
del spremembe. Prostovoljska akcija je bila v soboto, 
19. septembra, zbrali pa smo se pred Mladinskim 
centrom Sevnica. Akcija je potekala v sodelovanju 
s KŠTM Sevnica, program Večgeneracijskega 
centra Posavje z bogato vsebino pa sta omogočila 
MDDSZEM in Občina Sevnica. 
 

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Sevnica

Prostovoljska akcija 
Očistimo Sevnico

 
V petek, 3. julija, so v Krmelju počastili dan rudarjev. 
Z zbranimi na prireditvi je v pogovoru z moderatorko 
prireditve Mileno Knez delil nekaj spominov na delo 
v rudniku Milan Levstek, Rudnik v Krmelju je deloval 
od leta 1809 do leta 1962 z vmesnimi prekinitvam 
zaradi prve in druge svetovne vojne. 

V spremljevalnem kulturnem programu so se 
predstavile članice domače pevske skupine Lokvanj 
in ženska pevska skupina Knapovske punce iz Zagorja 
ob Savi ter z recitalom, posvečenim rudarjem, vodja 
recitacijske skupine Žarek Saša Llapushi. Zbrane sta 
nagovorila predsednica Društva Svoboda Krmelj 
Nevenka Flajs, ki si želi, da bi prireditev postala 
tradicionalna, in predsednik KD Loka pri Zidanem 
Mostu Zoran Cvar, ki je odraščal v zagorskih revirjih.
 

 Organizator: Društvo Svoboda Krmelj, turistična sekcija

Ženska pevska skupina Knapovske punce iz Zagorja ob Savi

Dan rudarjev 
v Krmelju

Svet Krajevne skupnosti 
Loka pri Zidanem Mostu 

s predsednikom Aleksandrom Filejem  

Letošnje razmere nam v tem trenutku 
žal ne omogočajo tovrstnega načrtovanja večje prireditve.
Vas bomo pa o prilagojenem načinu obeležitve praznika 

obvestili na krajevno običajen način 
in preko spletne strani www.obcina-sevnica.si. 

Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu 
je v lanskem letu pripravila prvo praznovanje svojega praznika.

Z njim povezane priložnosti izmenjave mnenj, izkušenj in 
pričakovanj so bile za krajevno skupnost velikega pomena. 

Iskrene čestitke ob krajevnem prazniku, 
ki naj bo priložnost za krepitev vezi v skupnosti, 

v kateri in s katero živite ter jo soustvarjate.

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani 
Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu.

V mesecu oktobru praznujemo krajevni praznik, 
ki nas vsako leto povezuje v veselem vzdušju. 
Zaradi varovanja in skrbi do javnega zdravja 

večje prireditve, s katero bi počastili krajevni praznik, 
letos žal ne bo. 

O prilagojenem načinu obeležitve vas bomo, 
glede na sprotno prilagajanje razmeram, 

obvestili na krajevno običajen način 
in preko spletne strani www.obcina-sevnica.si.

Vse dobro na vseh poteh življenja vam želi
Svet krajevne skupnosti Šentjanž 

s predsednikom Boštjanom Repovžem 

Iskrene čestitke ob našem skupnem prazniku, 
ki naj navdaja z optimizmom ter jasnimi cilji za prihodnost, 

prinese nove ideje za ustvarjanje napredka 
ter okrepi razumevanje in sodelovanje. 

Spoštovane krajanke, 
spoštovani krajani. 

KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠENTJANŽ
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Na sončno soboto, 12. septembra, smo v sklopu 
projektov Ride & bike2 in Fundacije za šport v 
sodelovanju s Kolesarskim društvom Sevnica in 
Kolesarskim centrom Sevnica organizirali Kolo fest in 
s kolesi raziskovali občino Sevnica. Na startu v Loki 
pri Zidanem Mostu so nas sprejeli Loški zeliščarji. 

Pot nas je nato vodila ob Savi do kmetije Zakrajšek v 
Šentjurju na Polju, tam smo se okrepčali z dobrotami, 
pripravljenimi iz njihovih mlevskih izdelkov. Naslednji 
postanek nas je čakal takoj na mostu čez Savo. 
Tam nas je sprejel Ciril Dolinšek in pokazal, zakaj je 
Šmarčna še vedno znana po kavsarjih. Ogledali smo 
si tudi zbirko kmečkega orodja na njegovem kozolcu 
in pot med polji in vzdolž reke do najlepšega gradu 
v ogrlici posavskih – do gradu Sevnica. Tam smo se 
okrepčali s kolesarsko malico, ki so jo pripravili v 
Restavraciji Ajda, in odžejali s pivom, ki so ga zvarili v 
lokalni pivovarni Ape. Okrog 80 kolesarjev iz Sevnice, 
Radeč, Krškega, Rake, Celja in tudi Maribora je 
preživelo čudovito jesensko soboto na električnem 
ali navadnem kolesu.
 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Foto: Bojan Kostevc

Kolo fest Sevnica 2020

 
Letos je Turistična zveza Slovenije že 29. leto 
zapored objavila tekmovanje Moja dežela, lepa 
in gostoljubna, katerega častni pokrovitelj je 
predsednik Vlade RS Janez Janša. Projekt temelji na 
ideji, da sta gostoljubno in urejeno okolje prvi pogoj 
za kakovostni turizem, zato se v sklopu tega vsako 
leto na teren poda več komisij – najprej na občinski, 
nato na regijski, sklene pa se na državni ravni. Veseli 
nas, da si je državna komisija letos ogledala kar dva 
kraja v naši občini. Loko pri Zidanem Mostu so v 
kategoriji vaških jeder ocenili konec avgusta, Sevnico 
v kategoriji manjših mest pa v prvih dneh septembra. 

Rezultati bodo znani sredi novembra, po razglasitvi 
na sklepni prireditvi Moja dežela, lepa in gostoljubna, 
ki bo v sklopu dni slovenskega turizma potekala v 
Laškem. O rezultatih bomo še poročali.

Annemarie Culetto, Turistična zveza občine Sevnica

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna 2020

 
Prva sobota septembra je že 20. leto zapored dan, 
ko se zberejo ljubitelji praženega krompirja pod 
okriljem Društva za priznanja praženega krompirja 
kot samostojne jedi in pripravijo sto in eno različico 
te priljubljene domače jedi.

Letos bi moral festival potekati v domači Sevnici. 
Zaradi razmer glede covida-19 so Sevničani 
odpovedali njegovo organizacijo. Seveda pa v Društvo 
za priznanje praženega krompirja niso vrgli puške v 
koruzo, ampak so organizirali dogodek na daljavo – 
družili se bomo lokalno, povezali pa virtualno, prek 
videokonferenc, je bil njihov napotek. Povabilu so 
se odzvali tri gostilne in 24 ekip v lastni organizaciji 
iz vse Slovenije. Kar štiri od teh ekip smo iz Tržišča, 
Klub ljubiteljev starih vozil Mirenske doline, Aktiv 
kmečkih žena Tržišče, Društvo upokojencev Tržišče in 
Turistično društvo Tržišče.

Krasna sobota je bila kot nalašč za ta že tradicionalni 
dogodek na prostem. Zbrali smo se pri prostorih 
Društva Hrast v Tržišču in si razporedili mize z 
ustrezno varnostno razdaljo. Tokrat smo pripravili 
pražen krompir v manjši količini kot običajno, saj smo 
na pokušino povabili le svoje domače in znance. Klub 
temu pa so lahko poskusili vse štiri različice slastnega 
praženega krompirja.

Za veselo razpoloženje je skrbel mladi harmonikar 
Žan Knez. Skupina Mlade žurerke iz Tržišče pa je 
s svojimi nastopi še dodatno popestrila sobotno 
druženje. 
Zahvaljujemo se Društvu Hrast, da so odstopili 
prostor za izvedbo dogodka. In zahvala vsem članom 
društev in podpornikom, ki so sodelovali pri dogodku. 
Upajmo, da se prihodnje leto ponovno srečamo v 
normalnih razmerah.
 

Janja Seničar Tratar
za AKŽ, DU, Društvo Hrast, TD Tržišče

Foto: Stane Markovič

Tokrat smo pripravili pražen krompir 
v manjših količinah kot običajno

Letošnji 
20. Svetovni festival 
praženega krompirja 
potekal na daljavo

  
V času, ko se v turizmu srečujemo z 
eno večjih kriz in vsak dan sledimo 
predlogom za rešitev na svetovni, še 
bolj pa državni ravni, smo se na KŠTM 
Sevnica vrnili k osnovam. V tednu, ko 
praznujemo svetovni dan turizma, 
smo en dan posvetili našim lokalnim 
turističnim vodnikom. Ti so eden 
pomembnejših stebrov turističnega 
motorja destinacije, prvi stik z gostom in 
največji promotorji turistične ponudbe. 
Odpravili smo se na celodnevno 
strokovno ekskurzijo po občini in jo 
poimenovali izlet v neznano. Obiskali 
smo nekaj ponudnikov v našem okolju. 
Prisluhnili smo njihovim zgodbam, 
idejam in predlogom ter razmišljali, 
kako lahko mnogotere ideje povežemo 
v eno in obiskovalcem ponudimo 
edinstvene zgodbe in pristna doživetja. 
Kavsanju na Šmarčni so sledili ogled 
etnološke zbirke na Dolinškovem 
kozolcu, sprehod do nasada sivke pri 
Kosmovih v Radežu, ogled izdelave 
testenin in degustacija v Gabrijelah, 
pokušina penin na posestvu Domaine 
Slapšak in modre frankinje pri Kobalu. 
Naše druženje smo sklenili na Turistični 
kmetiji Grobelnik. Dan je bil poln novih 
spoznanj in uživali smo v vlogi turistov v 
domačih krajih, ki smo jih ta dan gledali 
z drugačnimi očmi. In z veseljem jih 
bomo priporočili tudi drugim. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Lokalni turistični vodnik/
vodnica – največji 
promotor turistične 
ponudbe 

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

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

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

 

Vabljeni k nakupu 

temnih čokolad First Lady, 

pralinejev z modro frankinjo First Lady 

ter čokoladnega vina Chocolat Imperial.

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Čas je za 

čokolado in sladkanje. 

 

Nakup je možen 
v Doživljaju, turistični agenciji Posavje 
ter na gradu Sevnica.

Ministerzazdravjeopozarja:
Uživanjealkoholalahkoškodujezdravju!
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Vabljeni na odprtje energijske poti na gradu Sevnica, 
po kateri se bomo sprehodili v četrtek, 15. oktobra. 
Ob 12. uri se bomo zbrali na parkirišču za avtodome 
pod gradom Sevnica in se vsak s svojim zemljevidom 
energijske krožne poti podali na vodeni sprehod po 
poti, ki temelji na osmih najmočnejših energijskih 
točkah. Vodil nas bo strokovnjak za kristale, ki je 
z radiestezijskimi metodami določil in izmeril vse 
točke na energijski poti in nam dajal napotke, kako 
se lahko najbolje povežemo z energijskim centrom, ki 
ga posamezna točka predstavlja. Obhod celotne poti 
traja do 40 minut.

Vabimo vas na grad Sevnica, da se z nami odpravite 
na nežno in lahkotno potovanje do boljšega zdravja 
in večjega duševnega miru.
 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Odprtje energijske poti 
na gradu Sevnica – 
vodeni sprehod

Prva sobota v mesecu je v Sevnici že vrsto let znana 
tudi kot sejemska sobota. In kot takšna je postala 
priljubljen kraj za obisk ljudi od blizu in daleč. Letos 
smo sejmu in kmečki tržnici, na kateri se prvo soboto 
predstavljajo tudi ponudniki nosilci kolektivne 
blagovne znamke Sevnica Premium, dodali še 
brezplačna vodenja po mestu, da bi vam z lokalnim 
turističnim vodnikom pokazali in vas spomnili na tiste 
skrite kotičke novega dela mesta, na katere ste sami 
morda pozabili ali pa jih, čisto mogoče, morda niti še 
niste odkrili. 

Akcijo brezplačnih vodenih ogledov na prvo soboto 
v mesecu nadaljujemo tudi v oktobru, novembru in 
decembru. Vodnik ali vodnica vas ob 9.45 sprejme 
na železniški postaji v Sevnici in vas pospremi na 
odkrivanje dela Sevnice, ki se je začel razvijati v 19. 
stoletju, ko je skozi naše kraje prvič stekla železna 
cesta. Ste pripravljeni, da postanete turist v domačem 
kraju? Obljubimo, da ne boste razočarani. Vabljeni.
 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Foto: Urška Colner, KŠTM Sevnica

Prva sobota v mesecu

 

Malkovec, 
naravni amfiteater sevniške občine
 
Od sonca razvajeni vinogradi se na pragu jeseni 
šibijo pod težo sladkih grozdov. To je najlepši čas 
za obisk vinorodnih dežel, ko v vinogradih odmeva 
pesem trgačev in vlada veselje ob novi letini grozdja 
in vina. Odpravite se po pohodnih poteh, ki vas 
vodijo med vinorodnimi griči in vsrkajte vase nekaj 
tega prazničnega vzdušja vinogradnikov. Morda vas 
povabijo, da se jim mimogrede pridružite pri trgatvi 
in okusite lokalne dobrote. 

Pot na Malkovec je nezahtevna, zanjo bomo 
potrebovali slabe tri ure. Izlet začenjamo malo pred 
Tržiščem pri odcepu ceste za Vodale (226 m). To je v 
neposredni bližini avtobusne postaje, od železniške 
postaje pa je začetek poti oddaljen 900 m. Če smo 
prišli z osebnim avtom, ni težko najti prostora za 
parkiranje.

Pri odcepu ceste za Vodale nadaljujemo pot po 
cesti ob potoku približno 200 m. Ko vidimo, da na 
desni strani priteče v glavni potok manjši, prečkamo 
glavni potok Sklepnico in poiščemo levo od potočka 
zaraščeno pot, ki se vzpenja po grebenu. Tega se zdaj 
držimo in po 20 minutah pridemo na veliko jaso.

Smo že na dobri traktorski poti in po položnem 
grebenu nadaljujemo pot skozi gozd, od koder 
pridemo pred zaselkom Medvejek (naselje Malkovec) 
na široko raven s travniki in njivami. Pot nas vodi po 
asfaltirani cesti desno od ceste, ki pelje iz Tržišča na 
Malkovec. Tu je tudi markirana planinska pot. Desno 
bomo po 100 m že na grebenu naselja Malkovec. 
Nekaj sto metrov naprej na levo proti vzhodu smo pri 
spomeniku NOB in pri žigu št. 5. Tudi za to pot bomo 
potrebovali 40 minut.

Zdaj nadaljujemo po markirani poti po cesti do 
Slančjega vrha (488 m). Ko pridemo do odcepa ceste 
za Vodale, zapustimo markirano pot in zavijemo levo 
po cesti do Zgornjih Vodal. Vas je na desnem odcepu 
proti Spodnjim Vodalam.

V vasi se cesta konča, mi pa nadaljujemo po traktorski 
poti med travniki in njivami pod grebenom proti 
zahodu. Pridemo v gozd, nato pa ponovno na travnike 
na levi strani. Ko smo ponovno v gozdu, se kmalu 
obrnemo levo navzdol proti jarku. V jarku sledimo 
gozdni cesti, nato zavijemo ponovno na desno proti 
zahodu; kmalu pridemo v Spodnje Vodale.

Po cesti skozi Spodnje Vodale gremo proti jugu, na 
koncu vasi bomo prišli do ceste, ki pelje iz Tržišča do 
Zgornjih Vodal. Spustimo se desno po cesti navzdol 
in po 700 m pridemo do izhodišča. 

(Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico, Vinko Šeško, 2002)
Urška Colner, KŠTM Sevnica

NAMIG ZA PREMIK
 
September je že tretje leto zapored minil v znamenju 
Okusov Posavja, kot so festival, na katerem sodelujejo 
le najboljši ponudniki kulinarike, vina, piva in dobrot 
iz regije Posavje, poimenovali nosilci projekta na 
Centru za podjetništvo in turizem v Krškem. V 
projektu, ki deluje pod sloganom Sveže, lokalno, 
okusno, so moči združili ponudniki, ki sledijo istim 
smernicam in cenijo kakovostne lokalno pridelane 
sestavine. 

Predstavitveni večer z mednarodno konferenco je 
potekal 2. septembra v Gostilni Kunst v Krškem. 
Ob tej priložnosti je bila predstavljena novonastala 
in oblikovana brošura Okusite Posavje, v kateri so 
na enem mestu zbrani lokalni ponudniki. V njej 
najdete tudi sevniške gostince, vinarje, pivovarje in 
kmetije. Čez mesec so se nato zvrstili dva kulinarična 
večera, eden od teh v Gostilni Repovž, vinske ture po 
posavskih kleteh in večer penin.
Sicer pa je letošnji festival potekal nekoliko drugače 
kot pretekli dve leti. Z ulice se je preselil na menije 
najboljših restavracij in gostiln, ki so kar ves mesec 
ponujale izbrane posavske jedi, pripravljene iz 
lokalnih surovin, pospremili pa so jih lokalna vina, 
piva in sokovi. 
Nedvomno pa Okusi Posavja ostajajo stalnica v 
ponudbi posavskih gostincev, vinarjev, pivovarjev in 
ponudnikov, ki so pomemben del celostne turistične 
ponudbe naše regije Čatež in Posavje.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

September – 
mesec Okusov Posavja
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V četrtek, 3. septembra, ob 19. uri je na gradu Sevnica 
v grajskem parku na razprodanem koncertu nastopil 
eden in edini Vlado Kreslin. 

V koncertnem večeru z naslovom POjEZIJE je prepletal 
svojo glasbo s poezijo. Simpatični Prekmurec je 
zapel pesmi Z Goričkega v Piran, Od višine se zvrti, 
Tista črna kitara, Dekle moje, ki jih ustvarja že od 
časa skupine Martin Krpan, in prekmurske ljudske 
pesmi, ki jih oživlja z legendarno Beltinško bando in 
jih podčrta z branjem pesmi in zgodb iz svojih zbirk 
Pojezije in Venci - Povest o Beltinški bandi. 

Vlado Kreslin je spet dokazal, kako izjemen glasbenik 
je, saj je pritegnil množico obiskovalcev, da je z njim 
zapela in skupaj z njim soustvarila čaroben večer. 
 

Vir: KŠTM Sevnica

Koncert 
Vlada Kreslina

 
Na pobudo akademskega slikarja Janeza Kneza iz 
Trbovelj se je pred 30 leti na Kumu srečalo šest 
umetnikov. Rezultat tega srečanja je extempore 
Art Kum, ki poteka vsako leto konec septembra na 
zasavskem Kumu. Od prvega extempora do zdaj je 
sodelovalo več kot 150 umetnikov iz Slovenije in tujine. 

Čedalje več sodelujočih je tudi iz Posavja, kar ustvarja 
čedalje močnejšo vez med Zasavjem in Posavjem. 
Zadnja leta, odkar je predsednik Društva za umetnost 
Kum, združenega v Art Kum, Zoran Cvar iz Loke pri 
Zidanem Mostu, so se tridnevnemu likovnemu 
druženju pridružili še odprtje likovne razstave enega 
izmed povabljenih umetnikov in glasbeni gosti, ki so 
poleg Aleša Guliča, zvestega spremljevalca srečanj, 
prijetna dodana vrednost odprtju razstav. Art Kum 
se je v naši občini predstavil že večkrat, letos bo 
razstava na ogled na gradu Sevnica od 3. oktobra in 
bo še nekoliko bolj posebna, saj extempore Art Kum 
praznuje 30-letnico delovanja, na razstavi pa bodo na 
ogled tudi dela, nastala lani na temo 100 let Franceta 
Štiglica. V kulturnem programu bo sodeloval Lado 
Jakša, razstavo pa bo odprla Maša Jazbec.
 

Vir: Art Kum

Art Kum 
na sevniškem gradu 

 
Umetnost je del nečesa, ki je večje od nas. R. S.
 
»Živeti v sedanjosti je velika modrost, redki so tega 
zmožni,« pravi Linda Swinton (filmska igralka). To 
dejstvo potrjuje naš gost v oktobru v Oknu Radogost 
in Stari galeriji slikar Milan Razboršek iz Zagorja ob 
Savi. Ta zmožnost pa je objektivno otežena s trenutno 
vsesvetovnim damoklejevim mečem – virusom 
covid-19. Če nam uspe izpeljati vse potrebne uzance, 
bomo deležni občutenja lepote in notranje potešitve 
ob njegovi razstavi.

Milan Razboršek je slikar, ki potrebuje nove in nove 
zagone, da ohrani vitalnost in kreativnost, pri tem 
pa ima glavno besedo delovna etika, da je v bistvu 
zavezan narediti nekaj dobrega, da premika meje v 
glavah ljudi in pokaže, da ni vse samoumevno.
V vsakem delu avtor poskuša priti do srži, do esence 
na intuitiven način, ki je sluten, stkan znotraj odnosa 
»jaz – zase«, kar pripelje do popolne izpolnitve 
slikarja. 
 

Praznina je človeku največje breme, skupaj z 
vseenostjo pa prazen svet.

 
Napolnimo svojega duha z ugodjem na 

Razborškovem odprtju razstave 
v sredo, 7. oktobra, ob 19. uri na našem gradu.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Radogost večer 
na gradu Sevnica, 
slikar Milan Razboršek 
iz Zagorja ob Savi

KULTURNA
DVORANA  
SEVNICA

ABONMA 2020/2021

Spoštovani ljubitelji gledališča,

obveščamo vas, 
da v letošnji sezoni 2020/2021 

ne bomo organizirali 
otroškega in odraslega abonmaja. 

Vse to zaradi priporočil in omejitev s strani NIJZ-a.

V kolikor se stanje normalizira in izboljša, 
pa se vidimo na kakšni predstavi, 
ki jo bomo organizirali v Sevnici.

SEVNICA

ODRASLI ABONMA

OTROŠKI ABONMA

ODPRTJE ENERGIJSKE POTI

četrtek, 15. oktobra, ob 12. uri

GRAD
SEVNICA

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Napredni tečaj fotografije je bil namenjen 
udeležencem, ki so že obvladali osnovne prvine 
fotografiranja. Potekal je v štirih tematskih sklopih, 
na katerih so udeleženci spoznali različne tehnike in 
pristope h kreativni fotografiji.

Lokacije, na katerih so udeleženci razvijali svojo 
kreativnost, so bile Kulturni dom Primoža Trubarja v 
Loki pri Zidanem Mostu, kapela v Loki pri Zidanem 
Mostu, Kum in železniška postaja Radeče.

Udeleženci so na prvem srečanju spoznali tehnike 
fotografiranja portretov. Drugo srečanje je bilo 
namenjeno nočni fotografiji in je potekalo na Kumu. 
Tečajniki so na tretjem srečanju usvojili elemente 
fotografiranja gibajočih elementov. Na zadnji 
delavnici pa so udeleženci spoznali napredno uporabo 
bliskavice z nastavitvami za sprednjo in zadnjo 
zaveso ter prilagoditvijo fotoaparatov. Delavnico je 
odlično vodil Vukašin Šobot, samozaposleni v kulturi, 
fotograf, snemalec in režiser iz Zagorja ob Savi.
V vseh štirih delavnicah so udeleženci usvojili 
znanje, ki jim bo v prihodnjem fotografskem razvoju 
omogočal kreativno uporabo različnih elementov.
Organizatorja tečaja sta bila JSKD Območna izpostava 
Sevnica in ZKD Sevnica ob pomoči Kulturnega društva 
Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu. 
 

Katja Pibernik, koordinatorica JSKD OI Sevnica
Foto: Vukasin Šobot

Napredni tečaj fotografije
 
V Krmelju, na prostem v atriju za kulturnim domom, 
je 9. in 10. julija potekala zanimiva likovna delavnica z 
imenom Pop art. Na njej so udeleženke in udeleženci 
ustvarjali portret znane Sevničanke Melanije Trump v 
počastitev njenega 50. rojstnega dne.

Pop art je mlad in duhovit umetniški slog, ki se je iz 
preteklega uličnega žanra umetniškega ustvarjanja 
prelevil v senzacijo za mlade, inspiracijo za likovne 
ustvarjalce in navdih za grafične oblikovalce 
retrospektive. 
Delavnico je vodila prof. likovne pedagogike Elena 
Sigmund. Dela, nastala na delavnici, bodo novembra 
razstavljena v galeriji Knjižnice Sevnica. Organizatorja 
dvodnevne delavnice sta bila JSKD OI Sevnica in ZKD 
Sevnica. 
 

Katja Pibernik, koordinatorica JSKD OI Sevnica

Pop art

 
V prijetnem ambientu parka pred stavbo Občine 
Sevnica je v četrtek, 23., in petek, 24. julija, potekala 
likovna delavnica Črkarija z ilustracijo.

Na delavnici so udeleženci spoznali osnove ilustracije, 
njene različne kombinacije in tehnike, kadriranje 
motiva in zaključno postavitev. Poudarek programa 
je bil na odnosu črke z ilustracijo in obratno.
Delavnica, ki jo je vodil diplomirani grafični 
oblikovalec in ilustrator s statusom svobodnega 
umetnika Peter Škerl, je bila namenjena mladim in 
odraslim ljubiteljskim likovnikom. Predznanje ni bilo 
potrebno, dobrodošli sta bili le dobra volja in želja po 
likovnem izražanju.
Nastalo je 25 zanimivih del, ki bodo razstavljena 
novembra v galeriji Knjižnice Sevnica. Organizatorja 
dvodnevne delavnice sta bila JSKD OI Sevnica in ZKD 
Sevnica.
 

Katja Pibernik, koordinatorica JSKD OI Sevnica

Črkarija z ilustracijo

 
Na prostem, v prijetnem parku pred stavbo Občine 
Sevnica je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Območna izpostava Sevnica avgusta in septembra 
organiziral učenje prikupnega inštrumenta ukulela. 

Ukulela je majhen inštrument, podoben kitari, ki 
osvaja različne starostne generacije. Morda ste se 
vprašali, ali je potrebno kakšno predznanje igranja 
inštrumenta? Sploh ne! Tudi, če še nikoli niste igrali 
nobenega inštrumenta, vam bo ukulela pisana na 
kožo. Z enim prstom lahko primete kar tri različne 
akorde, zabrenkate in zapojete ter uživate na polno.
Štiri srečanja je vodil odličen posavski kitarist Miha 
Koretič. S svojim znanjem je navdušil 13 udeležencev, 
ti pa so se na delavnici naučili osnov igranja 
popularnega inštrumenta ukulela.
 

Katja Pibernik, koordinatorica JSKD OI Sevnica

Ukulela, 
prikupen inštrument

 
V torek, 8. septembra, smo se prvič po razglasitvi 
epidemije zaradi covida-19 v nekoliko okrnjeni 
udeležbi srečali člani literarne skupine Sev Sevnica. 

Potekalo je v prostorih Družinskega inštituta Zaupanje 
Sevnica, srečali pa smo se po predpisih NJIZ. Prebirali 
smo svoja avtorska dela in jih pokritizirali. Pogovarjali 
smo se o dogodkih iz preteklosti in prigodah iz naših 
mladosti.
Naslednje srečanje bo 13. oktobra ob 17. uri. 
Vsi, ki imate radi slovensko besedo, radi berete ... 
vabljeni, da se nam pridružite. Skupaj bomo kaj 
ustvarili in se prijetno družili ob delih Cirila Zlobca in 
Nika Grafenauerja. Prebirali bomo tudi svoja avtorska 
dela. Vabljeni.

 Tanja Košar

Anica Perme ob prebiranju svojih del

Srečanje literatov Sevnica

ODPRTJE ENERGIJSKE POTI

četrtek, 15. oktobra, ob 12. uri

GRAD
SEVNICA

www.kstm.si
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 29. 9., 
ob 17.00 Pogovorna skupina za starše Družinski inštitut zaupanje Družinski inštitut Zaupanje

petek, 2. 10., 
ob 18.00

Matjaž Holc: 
Karma preteklosti Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 3. 10., 
ob 9:45 Spoznavanje Sevnice z lokalnim turističnim vodnikom Železniška postaja Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 3. 10., 
ob 14.00

Ustvarjalna delavnica: 
Nakit iz žice Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 3. 10., 
ob 18.00 Extempore Art Kum 2019 in 2020 Grad Sevnica, 

Mosconova galerija Društvo za umetnost ArtKum, KŠTM Sevnica

ponedeljek, 5. 10., 
ob 10.00 Skupina za mamice z dojenčki Mladinski center sevnica Družinski inštitut Zaupanje

ponedeljek, 5. 10., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. 07 81 65 070
ponedeljek, 5. 10., 
ob 16.0

Ponovna uporaba izdelkov: 
Predelaj si stare teniske Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 5. 10., 
ob 17:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Osnovna šola 

Sava Kladnika Sevnica
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 
Inf.: 040 615 000

torek, 6. 10., 
ob 9.00 Otvoritev novega študijskega leta Kulturna dvorana Sevnica Društvo 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
torek, 6. 10., 
ob 13.00

Potopisno predavanje Kristiana Božičnika 
"S kolesom na morje" Družinski inštitut zaupanje Družinski inštitut Zaupanje

torek, 6. 10., 
ob 17.00 Pogovorna skupina za starše Družinski inštitut zaupanje Družinski inštitut Zaupanje

sreda, 7. 10., 
ob 14.00 Inkubator za mlade Športni Dom Sevnica KŠTM Sevnica 

Po predhodni prijavi
sreda, 7. 10., 
ob 16.00 Predstavitev basni Irene Ameršek z delavnico Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7. 10., 
ob 19.00 Musica Di Vina - koncert spajanja glasbe in vina Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7. 10., 
ob 19.00

Tradicionalni Radogost večer, 
Milan Razboršek slikar iz Zagorja ob Savi Grad Sevnica, Stara galerija KŠTM Sevnica

četrtek, 8. 10., 
ob 17.00 Akademija prostovoljskega dela Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, VGC Posavje Sevnica

četrtek, 8. 10., 
ob 17.00 Brezplačni animiran ogled gradu ob Tednu otroka Grad Sevnica KŠTM Sevnica 

petek, 9. 10. 
ob 18.00

Brezplačna kino predstava v grajskem parku ob tednu otroka: 
Impijev otok Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 9. 10., 
ob 20.00

Brezplačna kino predstava v grajskem parku ob tednu otroka: 
Angelski dež Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 10. 10., 
ob 18.00 Koncert mediteranskih pesmi Športni dom Sevnica Tanja Zajc Zupan, TZZ d.o.o

ponedeljek, 12. 10., 
ob 10.00 Skupina za mamice z dojenčki Mladinski center sevnica Družinski inštitut Zaupanje 

ponedeljek, 12. 10., 
ob 16.00 Tečaj CPP Turizem, prevozi, avtošola 

Prah Sevnica
Turizem, prevozi, avtošola 
Prah Sevnica, Anton Prah s.p

ponedeljek, 12. 10.,
ob 17:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Osnovna šola 

Sava Kladnika Sevnica
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 
Inf.: 040 615 000

torek, 13. 10., 
ob 16.00

Otroška glasbena gledališka predstava, 
Pesmice s podstrešja Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 14. 10., 
ob 18.00 Kako reči odvisnosti, STOP? Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 15. 10., 
ob 12.00 Otvoritev energijske poti na gradu Sevnica Grad Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 15. 10., 
ob 17.00 Večerni obisk pri grofici Mathildi - voden ogled kot ga še ni bilo Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 16. 10., 
ob 18.00 Petek party - Tik tok party Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 17. 10., 
ob 14.00

Ustvarjalna delavnica: 
Cvetje iz nylona Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 19. 10., 
ob 10.00 Skupina za mamice z dojenčki Mladinski center sevnica Družinski inštitut Zaupanje 

ponedeljek, 19. 10., 
ob 17:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Osnovna šola 

Sava Kladnika Sevnica
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 
Inf.: 040 615 000

torek, 20. - 25. 10., 
8.00 - 19.00 Teden kostanjevih jedi Tončkov dom na Lisci Gostinstvo Rantah, 

Tončkov dom na Lisci
sreda, 21. 10.,
 ob 14.00 Inkubator za mlade Športni Dom Sevnica KŠTM Sevnica 

Po predhodni prijavi.
sreda, 21. 10., 
ob 18.00 Šola podjetništva Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 10., 
ob 17.00 Akademija prostovoljskega dela Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica VGC Posavje Sevnica

sobota, 24. 10., 
ob 14.00 Sprehod po Jurkovi učni poti - jesenski plodovi Tončkov dom na Lisci KŠTM Sevnica

sobota, 24. 10., 
ob 16.00 Osnove modnega oblikovanja Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 26. 10., 
ob 10.00 Skupina za mamice z dojenčki Mladinski center sevnica Družinski inštitut Zaupanje

ponedeljek, 26. 10., 
ob 15:30

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

Inf.. 07 81 65 070
ponedeljek, 26. 10., 
ob 17:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Osnovna šola 

Sava Kladnika Sevnica
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 
Inf.: 040 615 000

torek, 27. 10., 
ob 15:30

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

Inf.. 07 81 65 070
sreda, 28. 10., 
ob 11.00 Tečaj DJ - Anja Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 29. 10., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.. 07 81 65 070
ponedeljek, 2. 11., 
ob 17:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Osnovna šola 

Sava Kladnika Sevnica
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 
Inf.: 040 615 000
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sreda, 7. 10. 2020, ob 19.00
KULTURNA DVORANA SEVNICA

Večer komorne glasbe 
ob pokušanju izjemnih vin Vina KOZINC

SEVNICA

Musica Di...Vina
Kvintet za godala v C duru, D. 956, op. post. 163

F. SCHUBERT
Kana Matsui, violina; Igor Pejić, violina; Valentina Mosca, viola; 

Igor Mitrović, čelo; Milan Hudnik, čelo

Predprodaja vstopnic v Doživljaj - Turistična agencija Posavje
predprodaja: 18 €, mladoletni: 12 €  ||  na dan dogodka 21 €, mladoletni 15 €

Cena vsebuje pokušino vin oz. brezalkoholno pijačo.

Projekt organizirajo: 

KŠTM Sevnica (www.kstm.si), Občina Sevnica (www.www.obcina-sevnica.si)

Fine Slovenian Wine (www.fineslovenianwine.com)
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Mladim se večkrat zdi, da jih nihče ne razume, da 
živijo v drugačnem svetu kot odrasli. In posledično 
se želijo tudi vklopiti v družbo, biti vidni, slišani, 
izstopati, biti popularni. Čeprav si globoko v sebi tega 
v resnici ne želijo, a si ne upajo slediti sebi. 

V sredo, 16. septembra, je v mladinskem centru 
potekala delavnica Kako je, ko se ti zdi, da te nihče ne 
razume v izvedbi Anite Obradović. Pokazalo se je, da 
tisti, ki so željni slediti sebi, kmalu spet začnejo slediti 
večini. 
Tako je Anita, z zgodbo iz burne mladosti, ko 
je bila nenehno v družbi in je želela pripadati, 
posvetila pozornost mladim, ki želijo ohranjati svojo 
samozavest in mirnost v življenju, kar je pri sebi zdaj 
našla tudi sama. 
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Kako je, ko se ti zdi, 
da te nihče ne razume?

 
Vsi imamo radi šport in naravo, zato smo ju združili 
in se v petek, 10. septembra, odpravili na pohod po 
naši čudoviti okolici. Hodili smo po gozdnih poteh 
in kolovozih. Pot nas je vodila v Breško, Požarče 
in v Skubčevo dolino. Malico smo pojedli v gozdu 
in pri tem pazili, da smo vse smeti odnesli s seboj. 

Nadaljevali smo proti Podborštu in se previdno po 
cesti odpravili nazaj proti šoli. Bil je lepo preživet 
sončen dan z dobro voljo in še boljšo družbo.
 

Taja Ajnihar, 9. razred

Športni dan na 
OŠ Milana Majcna Šentjanž

  
Miha je risar z odličnim smislom za humor. Svojo strast 
do risanja deli s svojo ženo Annie, ki ga v umetniškem 
izražanju močno podpira. Ker smo med mladostniki 
opazili kar nekaj za risanje nadarjenih posameznikov, 
smo jim želeli ponuditi novo izkušnjo. Zamislili smo 
si neklasično delavnico risanja, na kateri je Miha 
pokazal svoje risbe od osnovnošolskih začetkov do 
zdaj. Ob tem smo prepoznali njegov napredek in 
razvoj umetnika kot takega. Ob pogovoru, od kod 
črpa navdih in kako se loteva risanja, smo izvedeli, 
da je predvsem samouk. Predstavil nam je osnove 
risanja, kako se lotimo risanja portreta, kako risanja 
po predlogi ali domišljiji, nato pa nas je prepustil 
spontanemu ustvarjanju in naši domišljiji. Končne 
izdelke smo razstavili v mladinskem centru, Miha 
pa je na ogled pustil svoje risbe z naslovi Žejni zmaj 
(risanje po domišljiji), Wonderwoman (risanje iz treh 
predlog v eno), Avril Lavigne (risanje po predlogi). 

Tovrstno delavnico bomo z veseljem še kdaj ponovili. 
Izvajanje programa Večgeneracijski center Posavje 
Sevnica poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica, 
omogočajo pa ga Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni 
sklad ter Občina Sevnica. Več informacij o programu 
je dostopnih na spletni strani večgeneracijskega 
centra (www.vgc-posavje.si) in na elektronskem 
naslovu vgc.posavje.sevnica@gmail.com.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka

Risarska delavnica 
z Miho Gračnerjem

V torek, 1. septembra, smo se ob 9. uri vsi učenci 
in učitelji zbrali na šolskem igrišču in prvič v šolo 
pospremili 21 prvošolčkov. Ob sprejemu v šolsko 
skupnost jim je ravnateljica podelila knjižno nagrado 
in rutico, s katero bodo bolj vidni v prometu. Učenci 
so nato nadaljevali pouk skupaj z razredniki v 
matičnih učilnicah. 

Učenci od 1. do 5. razreda so si ogledali predstavo 
Škratovo ime v izvedbi Gledališča iz desnega žepka. 
Prvi šolski dan je hitro minil, učenci pa so se zelo 
razveselili svojih sošolcev, s katerimi so skupaj 
poklepetali. 

Sara Gačnik

Prvi šolski dan na 
OŠ Milana Majcna Šentjanž

 
Pa smo le dočakali novo šolsko leto. Prvi šolski dan 
je zaradi trenutne situacije potekal malo drugače kot 
prejšnja leta. 
Učenci 7., 8. in 9. razreda smo prišli v šolo z 
avtobusom, peš, ali pa so nas pripeljali starši. Nato 
smo odšli skozi glavni vhod v svoje nove matične 
učilnice. Prav tako je prihod v šolo potekal pri učencih 
2., 3., 4. in 5. razreda, le da so oni v šolo vstopili skozi 
levi oz. desni vhod z notranjega dvorišča. Učenci 6. 
razreda so se ob 8.15 zbrali na zgornjem igrišču in se 
združili v nove oddelke, spoznali nove razrednike in 
skupaj z njimi odšli v matično učilnico. Naši najmlajši, 
prvošolčki, pa so s starši prišli ob 9. uri na zgornje 
igrišče. Tam so imeli slavnostni sprejem. Zdeli so se 
veseli, polni energije, pričakovanj in zagnanosti, ne 
le za novo šolsko leto, temveč tudi za njihovo novo 
9-letno pot, ki jo imajo pred seboj. 

Dne 1. septembra je pouk potekal malo drugače. 
Prve tri šolske ure smo bili z razredniki, se seznanili 
z novimi pravili zaradi trenutne situacije glede 
koronavirusa, dobili naše nove urnike in drugo. 
Od četrte šolske ure je pouk potekal po običajnem 
urniku. 
Moram reči, da je bil prvi šolski dan kar zanimiv. Veliko 
informacij in novih stvari, a naši učitelji so to izpeljali 
odlično. Glede trenutnih pravil in situacije imamo 
različna mnenja. Nekateri so zadovoljni, drugi malo 
manj. Res je, da ni tako, kot je bilo, a se trudimo, da bi 
čim prej bilo spet po starem. Prepričana sem, da smo 
se vsi na skrivaj veselili prvega šolskega dne, že zaradi 
sošolcev in prijateljev. 
Ne glede na to, kako bo v prihodnje, vsem želim lep 
preostanek tedna, uspešno šolsko leto in čim več 
zdravja. 
 

Emanuela Kleindienst, 9.a
OŠ Sava Kladnika Sevnica

1. šolski dan na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Prvi šolski dan na 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

 
Prvi petek novega šolskega leta smo v Mladinskem 
centru Sevnica zaznamovali praznično. Skupaj z 
mladimi smo okrasili mladinski center, se sladkali 
s sladkarijami, izvedli turnir v namiznem tenisu in 
ročnem nogometu ter se preprosto zabavali. 

Za piko na i pa je potekala delavnica Triki pomnjenja, 
letos bom odličen/-a v izvedbi sodelavk podjetja 
Znanjemanija. Ta delavnica je bila praktičen prikaz 
tehnike pomnjenja, ki vsebuje več zvijač, ki pomagajo 
učencu, da si zapomni učno snov, ki se jo mora naučiti 
na pamet.
Tokrat so mladi v roke vzeli slovnično temo, ki je 
običajna dolgočasna, in jo popestrili toliko, da so 
zahrepeneli po še več znanju in spretnostih, da 
bodo v šoli in življenju uspešnejši, samostojnejši in 
odgovornejši.
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Zabava dobrodošlice 
ob začetku šole
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V soboto, 19. septembra, smo na igriščih OŠ Sevnica 
organizirali prvi dogodek Športastična Sevnica. 
Datum je bil izbran tudi ob praznovanju prvega 
državnega praznika ob dnevu slovenskega športa, 
23. septembra.

Dogodek je organizirala Športna zveza Sevnica 
v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica, 
finančno pomočjo Fundacije za šport in Športne unije 
Slovenija. Iskrena hvala podpredsedniku Gregorju 
Ficku za ves vložen trud, še posebej v teh nemogočih 
razmerah, ko je bilo treba zagotoviti maksimalne 
zdravstvene ukrepe.

Športastična Sevnica 
uspela

Hvala ŠD Partizanu Sevnica in njihovim vodnikom za 
pomoč pri organizaciji in Alenu Žičkarju. Združili smo 
sevniška društva in programe za vse generacije, imeli 
smo turnirje, nastope, promocijske vadbe, poligon za 
najmlajše in še vrhunski koncert s skupino the Cock 
Tails. Preživeli smo čudovit športno obarvan dan in 
naj bo takšnih čim več.

Sara Martinšek

Kako bi ocenili stanje v klubu po tem, ko ste lansko 
sezono prevzeli vodenje kluba?

Imamo zelo močno vodstveno in organizacijsko 
ekipo in štiriletni program dela. Z dobro strategijo 
in ogromno vloženega truda celotne ekipe nam je 
v prvem letu uspelo klub spet postaviti na zdrave 
temelje. Dejansko smo zdaj šele prišli na začetek 
naše zgodbe, s tega izhodišča bomo začeli graditi na 
novo.

Kaj pričakujete v rokometni sezoni 2020/2021?

Letošnja sezona bo po mojem mnenju težja od 
lanske. Ne moremo se izogniti temu, da je covid-19 
močno posegel v delovanje kluba na organizacijskem 
in predvsem finančnem področju. Največji poudarek 
bomo namenili kakovostnim treningom, rezultati 
bodo posledica našega dela. Treba bo zdržati to 
sezono, naslednje leto bo lažje. 

Ali so v klubu nastale kakšne spremembe? 

Ne, pomembnih ni bilo. Malo smo prilagodili 
trenerski kader, priključilo se je nekaj igralcev, v 
organizacijski odbor smo dodali nekaj nove energije, 
vodstvo ostaja isto. 

Koliko selekcij imate?

V ligaškem tekmovanju bomo tekmovali s sedmimi 
selekcijami in štirimi po turnirskem sistemu. 
Skupaj bo v tekmovanja vključenih približno 160 
otrok. Verjetno se boste strinjali, da je tu potrebna 
dobra organizacija, v katero je vključena tudi velika 
odgovornost. 

Kaj bi sporočili javnosti?

Udeležujete se športnih in kulturnih dogodkov. 
Menim, da je v današnjih časih to še toliko bolj 
pomembno, čeprav v malo spremenjenih okoliščinah. 
Rokometni klub Sevnica je zagotovo ena izmed 
priložnosti, pri kateri se lahko napolnite s pozitivno 
energijo. Poleg osebnega zadovoljstva boste dobili 
še prijeten občutek, da s svojo navzočnostjo vplivate 
na naše bodoče generacije in tudi na delovanje naše 
občine. 

Najlepša hvala za pogovor. Želimo vam veliko 
uspeha.
 

Vir: Miha Špan

Pogovarjali smo 
se s predsednikom  
Rokometnega kluba
 Sevnica, Miranom Sečkijem
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V sredo, 2. septembra, so v Strelskem društvu 
Marok iz Sevnice začeli redne treninge z mladimi 
strelci. Po navodilih NIJZ in Strelske zveze Slovenije 
je za treninge na zaprtih streliščih treba zagotoviti 
sredstva za razkuževanje rok in opreme ter uporabo 
zaščitnih mask, čeprav so strelska mesta med seboj 
oddaljena 1,5 metra. Strelci so ta ukrep sprejeli brez 
kakršnihkoli težav, saj so navajeni uporabljati maske 
v šoli. 

Tudi starejši strelci s tem nimajo posebnih težav, 
vendar morajo prilagoditi taktiko streljanja, zlasti 
element dihanja, ki mora zagotoviti potrebno količino 
kisika za vzdrževanje velike koncentracije najmanj 60 
oziroma 75 minut, kar je odvisno od dolžine serije. 
 

Mirko Ognjenovič

Trening z maskami

Strelski treningi v pogojih 
zaščite proti covidu-19

 

Slovenski šport je dobil svoj dan, 23. september. V 
ta namen je Športna zveza Sevnica v sodelovanju 
z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica, Fundacijo za 
šport, Športno unijo Slovenije organizirala športno 
prireditev Sportastična Sevnica. Na prireditvi, ki je 
potekala na igrišču OŠ Sava Kladnika v Sevnici, so 
sodelovali in se predstavili športni klubi in društva, 
ki predvsem uspešno delajo z mladimi športniki. 

Pridružili pa so se tudi seniorji – oranžni z vadbo 1000 
gibov in s tem s sinergijo različnih generacij dokazali, 
da v športu ni meja. Med udeleženci prireditve 
so bili tudi člani DBV Ippon Sevnica in predstavili 
svoje uspešno delovanje vseh generacij in selekcij. 

Reprezentantka Slovenije v ju-jitsu, udeleženka 
lanskega svetovnega in evropskega prvenstva Maša 
Medvešek, pa je bila mladim na voljo za pogovor in 
izmenjavo izkušenj v športu.

Miran Grubenšek

Sportastična Sevnica, 
DBV Ippon Sevnica
se predstavi in 
vabi v svoje vrste

 
Športna zveza Sevnica je leta 2019 začela izdajati 
brošuro Športastična Sevnica. V njej so zbrani 
programi za otroke in odrasle. Letos nadaljujemo, 
saj se je to izkazalo kot izjemno pozitivna poteza za 
promocijo športa. 
Zveza se je letos uspešno prijavila na več razpisov za 
otroške, odrasle programe in programe za seniorje 
ter tako zagotovila dodatnih 21.500 evrov sredstev za 
sevniški šport. Velik delež teh sredstev bo namenjen 
neposredno društvom, ki programe izvajajo. Nekaj 
programov pa bo izvedla tudi Športna zveza Sevnica.

Programi ŠZS v letu 2020:

• STREET GYM z Gregorjem Fickom: vodena 
vadba za otroke in mladostnike, 2-krat tedensko 
brezplačno. Vadeči se bodo skupaj z Gregorjem 
(diplomant fakultete za šport) preizkusili v različnih 
športih na prostem in v telovadnici (rolanje, rolkanje, 
kolesarjenje, zunanji fitnes, plezanje, gimnastika, 
tenis ...).
• SUPER JAZ: skupaj s CSD Sevnica bomo omogočili 10 
otrokom redno vadbo, ki si jo bodo izbrali (rokomet, 
nogomet, košarka, gimnastika, plezanje, tenis. ..) 
tako, da bo društvo krilo 40 odstotkov stroška, ŠZS 
40 in vadeči samo 20 odstotkov stroška, torej 5 evrov 
mesečno. V šoli bodo prejeli vlogo, CSD pa bo določil 
10 otrok, ki bi si najteže sami privoščili redno vadbo.
• ŠPORTASTIČNO TELOVADIM: programi za 
osnovnošolce, ki ji sofinancira Fundacija za šport.
• ŠPORTASTIČNO SE REKREIRAM: programi za 
odrasle, ki ji sofinancira Fundacija za šport.
• ŠPORTASTIČNA SEVNICA: promocijske aktivnosti 
vseh športnih programov v Sevnici (brošura, 
promocijske delavnice in dogodek Športastična 
Sevnica), ki ji sofinancira Fundacija za šport.
• Brezplačne rekreativne vadbe – Slovenija v gibanju, 
Teden gibanja – Move week, Gibalna pismenost, Dan 
športne rekreacije, Vadba za zdrav hrbet, Zdrava 
vadba, Festival aktivnega staranja, Jutranja telovadba, 
Brezplačne vadbe aktivno staranje, Zdravo društvo in 
Športno-rekreativni program Slovenija v gibanju, ki 
jih sofinancira Športna unija Slovenije. 
Ob tej priložnosti vabimo športna društva, ki še 
niso včlanjena v ŠZS, da se včlanijo in tako izkoristijo 
ugodnosti, ki jih zveza ponuja.

Kontaktne informacije:
Predsednica: Sara Martinšek 

031 855 490, martinsek.sara@gmail.com
Podpredsednik: Gregor Ficko

040 453 625, info@gregor-ficko.si
 

Sara Martinšek

Športna zveza Sevnica 
uspešna na razpisih 
za leto 2020

Tudi strelski inštruktor Toni z masko

www.kstm.si
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Iz preteklosti v sedanjost

 
Ko se dnevi nezadržno krajšajo in ni več dvoma, da 
je prišla jesen, se začne sezona lova na polhe, ki 
traja od začetka oktobra do konca novembra. Takrat 
se v gozdove odpravi na stotine polharjev. Ta mala 
gozdna živalca s košatim repom in velikimi črnimi 
očmi, ki jih poudari še črn kolobar okrog njih, živi 
predvsem v listnatih in mešanih gozdovih. V slast mu 
gredo predvsem žir, želod, in gabrovi oreški, teknejo 
pa mu tudi bolj sočni plodovi in hrana živalskega 
izvora. V letih, ko bukev in hrast ne plodita, polhi že 
junija ustavijo razmnoževanje in nimajo mladičev. Če 
pa je leto bogato s hrano, lahko samica julija skoti 
tudi do 11 mladičev. Gnezdo si običajno naredi v 
drevesni duplini, ki jo skrbno postilja s travo, dlako 
in perjem. Mladički se skotijo zelo nebogljeni, težki 
2 grama, slepi in gluhi, a se hitro razvijajo. Konec 
avgusta si znajo že sami poiskati hrano in so povsem 
samostojni. Polh je izvrsten plezalec, ki le malo časa 
preživi na tleh. Dan po navadi prespi v luknjah v tleh, 
drevesnem duplu ali med koreninami. Zimo prespijo 
v podzemnih votlinah, t. i. »polšinah« ali skalnih 
razpokah, ki vodijo v kraško podzemlje, in med 
koreninami večjih dreves. To mu namreč zagotavlja 
zadostno relativno vlažnost, zaradi katere se med 
dolgim spanjem ne izsuši, in stalno temperaturo, ki je 
tudi v najhujših zimskih razmerah nad lediščem. Pri 
nas gredo polhi na prezimovanje s prvimi slanami, 
prebudijo pa se po navadi aprila. 

Tudi v poletnih časih se polhi radi zadržujejo v 
podzemlju. Zanimiva je zgodba novomeških jamarjev 
o srečanju s polhom. Pri raziskovanju večjih jamskih 
sistemov velikokrat v jami pustijo vpete vrvi, ki jih 
polhi pridno uporabljajo za prehod iz enega dela 
jame v drugega. Tako so se srečali s polhom, ki je 
čakal na zadnjem pritrdišču in preprečeval jamarju 
izhod iz jame. No, nekako so ga prepričali, pravzaprav 
usmerili na vrv, ki je vodila na površje, ter mu tako 
pomagali, da jo je ucvrl v gozd.

Polharstvo je svojevrstna slovenska posebnost, doma 
na Dolenjskem in Notranjskem, v drugih evropskih 
državah pa ga ne poznajo. Polhe so v preteklosti lovili 
za mast v zdravilne namene in za hrano, saj so bili 
velikokrat edini vir beljakovinske prehrane, pa tudi 
zaradi kože, iz katere so izdelovali veliko uporabnih 
predmetov. Zdaj, ko za preživetje nihče več ne 
potrebuje polšjega mesa, polhovo mast nadomestijo 
številni učinkoviti farmacevtski izdelki, na izdelke iz 
krzna pa že povsod grdo gledajo, bi lahko pričakovali, 
da bi polha uvrstili med zavarovane vrste, kot je to 
urejeno v preostalih evropskih državah. Polha bi težko 
prišteli med škodljivce, zato bi tudi dovoljenje za lov 
ali kakršnekoli regulacijske ukrepe težko utemeljili. 

Dejstvo je, da pri nas polha lovijo le zaradi tradicije, 
ki pa ni več povezana z nekdanjo polharsko tradicijo 
in ga lovijo le zaradi lovskega užitka in kulinarike. Z 
dvigom naravovarstvene ozaveščenosti je čedalje 
več tistih, ki lov na polha uvrščajo med nepotreben 
poseg v naravni proces.

Borivoj Ladišić - Boris,
Jamarski klub Novo mesto

 Zavarujmo polha

 
Ne ogrinjaj me v svoj plašč

temna noč,
v ječi lobanje

besnijo strahovi,
od hotenja nagrmadim skale.

 
Zbegano predem niti
v željah izgubljena,
razcefrana v mislih. 
Zazidana v svoj svet

močno oglodane hrbtenice.
Kričim pesmi trpljenja.

 
Utrujene noge cepetajo,

roke razžira nemoč.
 

Telo ožgano do kosti
presijala je praznina,

ogenj večnosti.
 

 Tanja Košar

Temna noč

Karkoli se zgodi,
potreben je le en sam korak.

Morda si le bedak
ali genij v kratkih hlačah,

ki ni mu mar,
da živel bi v palačah.

Morda boš nosil dobrine v polni culi,
natovorjene na stari muli,

na oslu, ki rezgeče,
s pogledi polnih ulic,

ki vsa te sleče.
Morda boš bos poskakoval

na ulicah, kot tvoj prijatelj osel rezgetal,
na videz nič ne dal,
le vse, kar imel boš,
boš množici razdal.

Morda bo pelo tvoje srce,
ki za zlobo nič ne ve.

Morda pohota ljudi te spreobrne,
morda ti tudi sreča hrbet obrne.

Za piko na i 
še množica zavrne …

Morda se v sanjah prebudiš,
kaj hitro ugotoviš,

da bival si v svetu sanj,
za katerega še nisi slišal zanj.

Naokoli malo se razgledaš
in ko spregledaš, ne hitiš,
pogled predrage uloviš,

da res začuden je,
kaj kmalu ugotoviš.

 
Irena Modrin

V sanjah ujet 

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

glede objave posamezne pesmi se odloča uredništvo. Hvala za vaš prispevek.
Uredništvo
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Utrip življenja

Domača gobova mineštra
 

1 srednje velika čebula
2 pesti narezanih gob
2 srednje velika krompirja
korenček
peteršilj
četrt skodelice ajdove kaše
sol
poper
česen v prahu
kisla smetana
olje

  
Čebulo olupimo, sesekljamo in popražimo na 
majhnem ognju. Med tem olupimo krompir in 
ga narežemo na majhne kocke. Enako pripravimo 
korenček. Čebuli najprej dodamo gobe in hitro 
prepražimo. Posujemo s česnom v prahu, 
premešamo in dodamo krompir in korenček. 
Dobro premešamo in prelijemo z litrom tople 
vode. Solimo in popramo po okusu. Po 15 
minutah počasnega vrenja dodamo ajdovo kašo. 
Vse skupaj naj se kuha še približno 15–20 minut. 
Če je mineštra pregosta, dodamo še nekaj vode. 
Postrežemo z žlico kisle smetane in posuto 
s sesekljanim svežim peteršiljem in kosom 
domačega kruha.
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RECEPTI

Jabolčni štrudelj
250 g namenske moke
3 žlice olja
ščep soli
mlačna voda
1 kg jabolk
1 limona
vaniljev sladkor
cimet
15 g sladkorja
100 ml sladke smetane
maslo

 
Moko, olje, ščep soli zmešamo v posodi in 
dodamo toliko mlečne vode, da lahko zgnetemo 
prožno testo. Pokrijemo s krpo in pustimo, da 
nekaj časa počiva. Med tem olupimo jabolka, jih 
naribamo in pokapamo s sokom polovice limone. 
Dodamo drobtine, sladkor, vaniljev sladkor in 
cimet ter vse skupaj dobro premešamo. Testo 
na pomokani površini najprej razvaljamo, potem 
pa z naoljenimi rokami še dodatno razvlečemo, 
da dobimo lepo vlečeno testo, skozi katerega 
bi lahko brali pismo. Razvlečeno testo najprej 
namažemo s smetano, nato z nadevom, ga 
zvijemo v štrukelj in položimo na namaščen 
pekač. Štrudelj pečemo v prej ogreti pečici pri 
200 stopinjah približno 60 minut. Ko je pečen, 
pustimo, da se nekoliko ohladi. Postrežemo 
potresenega s sladkorjem v prahu.

Misli globalno, kuhaj lokalno

 
Člani Društva konjerejcev in konjenikov Sevnica 
smo se odpravili na izlet na Koroško. Zbrali smo se 
na avtobusni postaji Sevnica in se po predpisih NJIZ 
vkrcali na avtobus ter odpeljali proti Celjski kotlini. 
Pot nas je peljala mimo Celja in Velenja do Slovenj 
Gradca in tam smo si ogledali staro mestno jedro. 

Vodnica nas je med sprehodom poučila o podatkih iz 
zgodovine mesta. Na avtobusni postaji smo se vkrcali 
na avtobus in se odpeljali skozi Dravograd vse do 
Drave. Tam so nas pričakali flosarji s prikazom tesanja 
lesa. Povabili so nas na flos oz. splav. Popeljali so nas 
po Dravi in nam predstavili delo nekdaj, poskrbeli 
za glasbo, ples in ogromno smeha. Postregli so nas 
s pijačo in toplim obrokom. Po varnem pristanku 
smo se odpeljali pod Uršljo goro. Ogledali smo si 
kmetijo Pavšar v Pogori pri Kotljah, in sicer konjerejo, 
govedorejo, prašičerejo in njihovo dopolnilno 
dejavnost predelavo mesa. Ob ogledu kmetije smo 
preizkušali njihove suhomesnate izdelke in jih tudi 
kupili. Odpeljali smo se še proti ekološki kmetiji s 
kmečkim turizmom Lešnik-Javornik na obronkih 
Pohorja, postregli pa so nam okusen hladen narezek. 
Domov smo se vračali v poznih večernih urah.
 

 Tanja Košar, Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica

Skupinska fotografija iz središča Slovenj Gradca

Izlet na Koroško

 
Šahovski dogodek v DI Sevnica
Društvo invalidov Sevnica je bilo organizator 
regijskega prvenstva ZDIS za šahiste invalide, in sicer 
ekipno za regijo Posavje - Zasavje z Dolenjsko in 
Ljubljansko regijo.
Tekmovanja se je udeležilo 8 štiričlanskih ekip iz 
MDI Kamnik, DI Črnomelj, DI Ljubljana Moste Polje, 
DI Ribnica, MDI Domžale, MDI Gorška, DI Krško in 
domačin DI Sevnica.

Pod vodstvom tehnične ekipe Šahovskega kluba 
Milana Majcna Sevnica in organizatorja Ludvika 
Cvirna je potekalo vse po pravilih in smo tekmovanje 
izpeljali kljub zahtevnim razmeram zaradi covida-19.
Ker rezultati niso pomembni, naj omenimo samo 
zmagovalno ekipo iz MDI Kamnik, vsem preostalim 
pa se zahvaljujemo za športno borbo.
 
Kopalni dan na slovenski obali
Društvo invalidov Sevnica je bilo organizator 
kopalnega dneva na slovensko obalo 7. septembra, 
in sicer v Strunjan. Iz Sevnice smo krenili ob 7. uri, 
kopanja pa se je udeležilo 34 članov. Peljali smo se s 
prevoznikom AP Novak, hrano pa si je priskrbel vsak 
sam v obmorskih lokalih. Domov smo se vrnili dobre 
volje v večernih urah.
 
Srečanje težjih invalidov
V soboto, 5. septembra, je DI Sevnica organiziral 
tradicionalno srečanje težjih invalidov našega 
društva, in sicer pri ribiškem domu v Krmelju. 
Srečanja se je udeležilo 20 članov, pozdravila sta jih 
organizatorka srečanja Renata Osrajnik in predsednik 
DI Sevnica Franc Boljte. Obdarili smo tudi člane, ki so 
imeli v tem mesecu rojstni dan. 
Ob dobri hrani in pijači ter klepetu med člani smo 
uživali do poznih popoldanskih ur.
 

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica

LETNA AKCIJA SUBVENCIONIRANJA* CENE STERILIZACIJE ZA LASTNIŠKE
MAČKE- SAMO 31,78€!**
AKCIJA BO POTEKALA NA VETERINARSKI POSTAJI SEVNICA

OD 28.9.2020 DO 9.10.2020 OZIROMA DO PORABE SREDSTEV.

Naročila zbiramo od 23.9.2020 naprej. 

*Akcija je namenjena občanom občine Sevnica.
**Redna cena sterilizacije je 69,78€.
Za termine pokličite 07 81 60 210

Glasilo KŠTM Sevnica, marec 2020, letnik XVIII, številka 153, www.kstm.si

Naročila oglasov: grajske.novice@kstm.si 051 680 288
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Oglasi
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e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 

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

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

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

 

Vabljeni k nakupu 

temnih čokolad First Lady, 

pralinejev z modro frankinjo First Lady 

ter čokoladnega vina Chocolat Imperial.

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Čas je za 

čokolado in sladkanje. 

 

Nakup je možen 
v Doživljaju, turistični agenciji Posavje 
ter na gradu Sevnica.

Ministerzazdravjeopozarja:
Uživanjealkoholalahkoškodujezdravju!
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Oglasi

LAJF JE BL  
ZABAVN
IZVEN  
OKVIRJA!

“

“RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO  
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!

                    

                                           

                     

INŠTRUKCIJE ZA OSNOVNE, 
SREDNJE, VIŠJE ŠOLE IN FAKULTETE 

Renato Strojko s.p. – 031 358 866 

USPEŠNO INŠTRUIRAM PREDMETE :  MATEMATIKA, FIZIKA, 
KEMIJA, STATIKA, NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ (STROJNI 
ELEMENTI), TRDNOST, DINAMIKA, TERMODINAMIKA, VERJETNOST 
IN STATISTIKA, UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN OSTALE TEHNIČNE 
PREDMETE 

Izvajam energetsko svetovanje in izdelujem razne elaborate, vaje, tehnična poročila na 
področju učinkovite rabe energije. Izdelujem energetske izkaznice ter izvajam cenitve 
strojev in opreme ter nepremičnin. 

Izdelujem razna poročila, elaborate, vaje, seminarske naloge. Izvajam tudi celovite 
priprave za kontrolne naloge, kolokvije, izpite.  

www.stegensek.si

Boštanj 3a | 8294  BOŠTANJ

www.cvetlice-vct.si

Prihaja jesen
zato vam v naši Vrtnariji na Ribnikih

in Cvetličarni Silva nudimo:

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

 Žalna floristika

Pisano paleto 
   mačeh, resja in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ...
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.10.2020 na: 

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

REDENIK: nabojnik, SERAK: piramidast blok ledu, OVIN: naš ekonomist, ADOR: švicarski politik

NEKDAJ
PRIPADNIK 

OROŽNI-
ŠTVA

MESTO NA 
VZHODNI 

ITALIJANSKI
RIVIERI

(FESTIVAL)

MESTO OB
EVFRATU 
V BABI-
LONIJI

KONIČAST
IZRASTEK

NA ŽIVALIH
IN RASTLI-

NAH

LAHKO-
VERNOST

POSODA ZA 
GOJENJE 
ŽUŽELK

NEKDANJA 
NEMŠKA 

ATLETINJA
KRABBE

DNEVNI 
METULJ 

SELIVEC Z 
LISASTIMI

KRILI

VELIKA, 
NEVARNA 
SLABOST, 
NAPAKA

SAMOZADO-
VOLJEVALEC

LESEN DROG
VZDOLŽNO

POLOŽEN NA
VRHU SENE-
NEGA VOZA

RIM. CESAR
LUCIJ

MESTO V
NOTRANJI
DALMACIJI

NIKALNICA

AFRIŠKA
DRŽAVA

(KARTUM)

ZLATO
JABOLKO

SL. EKONO-
MIST

(RASTO)
TUNIZIJA
ŠPANSKI

ŠKRGETEC,
KASTA-
NJETE

POBO-
TANJE POSOJILO

BUKOV
LES

BENEŠKO
KOPALIŠČE

RIMSKA
BOGINJA

JEZE

DENARNA 
SREDSTVA,
ZBRANA V
DOLOČEN
NAMEN

ZADNJA 
AVSTRIJSKA

CESARICA

JEZERO NA
FINSKEM

LAPONSKEM
GOSPODAR-

STVO

ZDELO

PERZIJSKI
VLADAR

ORAČ
(ZASTAR.)

TRAK IZ 
NABOJEV, 
NABOJNIK

SL. OPERNI
PEVEC
(JURIJ)
RIMSKI
PAPEŽ

ŠVICARSKI 
POLITIK

(GUSTAVE,
1845-1928)

NAŠ 
PREJŠNJI

DENAR
BLEJSKO

SMUČIŠČE

TEŽKO
TALJIVA 
KOVINA 

(Ta)

VNETJE 
MANDELJ-

NOV IN
ŽRELA

RIMSKA
ŠEST

KEMIJSKE 
SPOJINE, KI 

SE UPO-
RABLJAJO

KOT TOPILA

VOJAŠKA
ZDRAVSTE-
NA SLUŽBA
PIRAMIDA

LEDU

PISMENO 
POTRDILO

OSEBNI
ZAIMEK
ZADNJI

VOKAL IN
3. ČRKA

ALFRED
NOBEL

REKA SKOZI
BERN

JAPONSKA
NABIRALKA

BISEROV

KRVNA
SIROTKA

REPNO
PERJE

VELJAVA,
POLOŽAJ

AM. PISA-
TELJICA
(AMY)

PREMOG
NAJVIŠJE

KALORIČNE
VREDNOSTI

VZDEVEK
KARLA
SOSSA
DRAGO

GRUBELNIK

NAŠA GRA-
FIČARKA IN
SLIKARKA
(ADRIANA)

NAŠE
MORJE

GRŠKI 
POLOTOK Z 
ATENAMI

NEMŠKA 
PREMIERKA

MERKEL

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
NATALIJA VERBOTEN.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Estera Savič Bizjak, Florjanska 120, 8290 Sevnica
2. nagrada: David Vrtovšek, Kompolje 24a, 8294 Boštanj
3. nagrada: Vida Strojanšek, Poklek nad Blanco 47, 8283 Blanca 

VICOTEKA
Ženske in moški
Ženske se kompletno uredijo:
obleka, salonarji, torbica,
make up, parfum, nakit, frizura ...
vse v nulo.
Moški pa vse to pogleda in le reče:
»DOBRA RIT!«

Tako pač je
Ostareli mož reče svoji ostareli ženi: Kdor je 
pošten, sladko spi!
Žena jezno doda: Kdor pa ni, pa sladko živi!

Klobčič   
Katere živali se še, kakor jež, zvijejo v klobčič? 
“Sardelini fileti.”

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

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kje se nahaja cerkev na sliki?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Eno mojih najbolj tragičnih spoznanj 
o človeški naravi je to, da vsi preradi 

odlašamo z življenjem. Vsi sanjarimo o 
čudežnem rožnem vrtu tam za obzorjem – 
namesto da bi uživali v vrtnicah, ki danes 

cvetijo pred oknom.
                Dale Carnegie

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: 1× najbolj popularen burger v Sloveniji KOMOTAR BURGER, 
         ki ga podarja Pizzeria Rondo, Planinska cesta 3, 8290 Sevnica 
2. nagrada: 1× najbolj popularen burger v Sloveniji KOMOTAR BURGER, 
         ki ga podarja Pizzeria Rondo, Planinska cesta 3, 8290 Sevnica 
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica
         Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Kožo sleče, ko se preobleče.

Kdo je to?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 kuža 

 Izžrebanka:
 Sergeja Sever, Preska 7, 8294 Boštanj

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

Izžrebanka:
 Milojka Zalokar, Prvomajska 25, 8290 Sevnica
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Oglasi

Z lepimi pozdravi DU Sevnica: Ana JelančićD
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cena za člane DU Sevnica je 30€.

- pripravljamo tudi srečanje jubilantov 70, 80, 90 in več,

ki imajo še dodaten 10 % popust na bivanje je samo v 

enem terminu in sicer od 20.11.do 27.11.2020.  

ki bo predvidoma 16.10.2020

- Letovanje v Hotelu Delfin v Izoli za člane DU Sevnica,

Organiziran je avtobusni prevoz. Možnost koriščenja bonov.

in koristite ugodnosti, ki vam jih ponuja kartica člana.

- Vabimo vse, ki še niste, da se včlanite v naše društvo 

(Vsi dogodki so organizirani v skladu z navodili NIJZ.)

- prijavite se lahko za izlet v neznano, ki bo 15.10.2020,

INFORMACIJE na društvu vsako sredo od 9. do 11. ure ali na: 07 81 44 151

Ostanite zdravi! Vaše Društvo upokojencev Sevnica

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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Specialisti+Hitro do 
pregleda, 
diagnoze, 
posega in 
fizioterapije

izolacije
strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom



Narejen za moj dan

NAREJEN ZA MOJA UŠESAwww.radioaktual.si

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca 
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme


