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Intervju
Irena Ameršek
Dobila sem prave in najboljše informacije glede
lektoriranja, oblikovanja in na koncu tiska. To je bil
zelo velik zalogaj, zato sem si pomagala z zbiranjem
prednaročil, dobila sem pokrovitelje, nekaj donacij in
ob tem spoznala izjemne ljudi, ki so mi zaupali, verjeli
vame in mi pomagali, da so se mi sanje uresničile. Do
vseh njih čutim neizmerno hvaležnost. Knjiga je izšla
na začetku julija. V njej je sedem zgodbic, berejo pa
se kot ena zgodba, v kateri je lisica glavna junakinja
in je z namenom prikazana v lepši, bolj pozitivni
luči. Zgodba o Lisici je čudovit primer podpore in
sodelovanja ljudi iz domačega okolja, predvsem,
kadar je namera čista in srčna. Spoznala sem, da
imam jekleno voljo in da lahko uresničim svoje
sanje. Najpomembnejši pri tem pa so pridobitev
samozavesti, samozaupanja in seveda hvaležnosti do
vseh in vsega.
Kaj vam je bilo v sodelovanju z zavodom KNOF
najbolj všeč in kaj bi spremenili?

Irena Ameršek, samouka umetnica z nekaj strokovne
podlage, je najbolj aktualna članica društva KNOF.
Po večletnemu delovanju na področju slikarstva in
dekorativnih umetnosti je začutila klic po nadgradnji
ter obogatila svoje delo z literarnim prvencem z
naslovom Zgodba o lisici. Z Ireno sva se spoznali na
programu Socialne aktivacije, kjer je literarna vizija
dobila svojo obliko in podporo za razvoj. Je srčna in
odločna oseba, ki s svojo ponižnostjo in notranjo
močjo navdihuje vse, ki jim je življenje postreglo
težje preizkušnje in omejitve. Je nekdo z močno
voljo in zaupanjem v notranji klic.
Irena, vaša življenjska pot je bila težka. Zelo zgodaj
ste izgubili mamo, kar vas je močno zaznamovalo.
Kaj vas je opogumljalo na tej poti in kakšna je
skrivnost ohranjanja kreativnosti kljub težkim
preizkušnjam? Mnogi so jo žal zatrli in se v bolečini
predali kateri izmed odvisnosti ...
V zgodnjem najstništvu se mi je sesul svet, ko nas je
zapustila mami. Imela sem srečo, ker sem še prej, v
zgodnjem otroštvu, z dedkom in babico spoznavala
naravo, živali in bila tesno povezana z vsemi bitji,
ki živijo v njej. Hranila sem se z mirom, se igrala in
odkrivala čarobnost gozda, kar je bila pozneje dobra
popotnica za procesiranje bolečine. Poleg narave sem
našla moč tudi v branju različne literature, poslušanju
glasbe, še posebno Abbina pesem I have a dream
me je dvigovala in mi pomagala v iskanju prave
poti. Dolgo je trajalo, a predvsem s pomočjo dobrih
terapevtskih dušic sem prišla do spoznanja in do
razumevanja, da je v vsaki situaciji nekaj dobrega, pa
čeprav na prvi pogled deluje grozno in nedojemljivo.
Ves čas iskanja smisla življenja in rasti me je spremljal
poseben občutek, kot bi me gnala nevidna sila naprej
z zavedanjem, da me za vsakim naslednjim ovinkom
čaka nekaj posebnega. To mi je dajalo notranjo moč,
da sem ohranjala in nadgrajevala svojo ustvarjalnost,
ki je izpodrinila bolečino in počasi zdravila moje
srce. Bilo je težko, vendar sem vedela, da moram le
zaupati notranjem glasu. Kadar sem skrenila s poti, ki
mi jo je narekovalo srce, sem jih dobila po glavi.
Kateri dogodek v življenju vas je pripravil do tega,
da ste se popolnoma predali umetnosti?
Leta 2011 je bila zame prelomnica, ko sem izgubila
redno in varno službo v Kopitarni. Pri iskanju nove
službe sem bila takrat neuspešna, saj so me vse poti
blokirale. Spominjam se Mihaele Kežman, da je bila
prva, ki me je preusmerila od iskanja služb za čistilko
in podobnih del k umetnosti. Tako sem odprla osebno
dopolnilno delo, da sem lahko slike tudi prodajala.
Ves ta čas je bil zame izjemno pomemben za osebno
rast in razvoj na področju slikanja, napredek pa je
zelo viden.
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Všeč mi je bilo, ker sem imela proste roke in svobodo
za razvoj svojega projekta. Če sem potrebovala
Kaj te je pripeljalo v društvo KNOF?
pomoč, sem se lahko obrnila na kogarkoli za nasvet.
Bonton, srčnost, sočutje med zaposlenimi so
Poklicali so me iz Centra za socialno delo in rekli, da človeške vrednote, za nas čuteče in empatične ljudi
je nekdo na socialni aktivaciji odpovedal in da se je zelo pomembne, saj se v takšnem okolju počutimo
sprostilo eno mesto. Prav rada bi vedela, kdo je bil to, dobro, da laže delamo in razvijamo svoje kreacije.
da bi se mu zahvalila. Brez razmišlanja sem privolila.
Čutila sem, da je to moja priložnost, pri čemer lahko
realiziram svoje sanje in obdelam zapiske. Sprva sem Kako se vidite v KNOF čez pet let?
imela v mislih zgodbo, za katero očitno še ni čas, saj
je bolj napredna. In da ni ostalo le pri sanjah, sem KNOF je moja trenutna postaja, iz srca sem hvaležna,
se odločila, da začnem na začetku in ustvarim knjigo ker lahko pri njih razvijam svoj projekt. Sicer so moje
za otroke Zgodbo o lisici. Po socialni aktivaciji sem vizije širše. Želim si, da knjigo speljemo skupaj do
se udeležila učnih delavnic pri zavodu KNOF. Tam so konca, gremo v ponatis, želim pa si tudi, da bi prodrla
me podprli pri računovodskem delu in birokraciji, ki na tuji trg. V kolikšnem času se bo to zgodilo, ne vem.
je potrebna za nastanek literarnega dela. Projekt je Ne prehitevam časa, pustim, da se samo razvija, ker
v celoti moj, zanj sem se trudila vseh šest mesecev le tako vem, da gre v pravo smer. Tudi od bralcev že
učnih delavnic.
imam povratne informacije. Želijo si, da bi imela ta
knjiga nadaljevanje. Naj povem, da je ena zgodbica
že napisana, kdo bo v njej glavni junak, pa naj ostane
Zgodba o lisici je vaš prvi literarni otrok. Kako se še skrivnost.
je vse skupaj začelo? Do kakšnih spoznanj vas je
pripeljal proces nastanjanja?
In kaj bi sporočili bralcem.
Sem otrok narave, z dušo in odprtim srcem
občudujem, obožujem in sprejemam vso to lepoto, Vsem predlagam, naj gradijo na zaupanju vase,
ki me – nas –obdaja. Slikarstvo je pri meni tista naj poiščejo svoje talente in delajo tisto, kar radi
rdeča nit, ki me vodi skozi življenje. Želela sem se počnejo, kar jih sprošča in osrečuje. Slabi dogodki, ki
čim bolje naučiti upodabljati naravo, živali, tudi ljudi se zgodijo v življenju in nas pahnejo na dno, naj bodo
in tako zabeležiti tiste najlepše utrinke, ki jih uzrem, le izzivi, da se poberemo, gremo naprej močnejši in
da jih s tem ohranim in tudi pokažem drugim. Že seveda, da pomagamo drug drugimemu k lepšemu
leta si delam zapiske o dojemanju sveta, zapišem si življenju.
razne dogodivščine, ki jih sama doživljam, ali mi jih
povedo ljudje, ki jih srečujem na sprehodih s svojo
psičko. Vse to si zapišem, tudi moj domišljijski svet
Pogovarjala se je Tea Zakšek.
je, priznam, pri meni zelo bogat. Ko vse to združim,
nastajajo čudovite zgodbice. Tako je nastala tudi ta
knjiga. Pred tremi leti sem po naključju ob gozdni
poti naletela na ves preluknjan visoki štor. Bil mi je
tako zanimiv, da sem ga fotografirala. Dolgo nisem
vedela, kako naj ga uporabim v sliki, ko sem dobila
preblisk, kdo dela luknje v debla, žolne in detli.
Detel je bolj živo pisanih barv, zato sem upodobila
njega. Da pa slika ni bila preveč prazna, sem zraven
dodala lisico. Sredi nastajanja te slike se mi je kar
od nekod pripeljala zgodbica. Sedla sem pred
računalnik, jo zapisala in potem dokončala sliko.
Tako je nastala prva zgodbica, dala sem jo prebrati
najprej prijateljici, od nje sem dobila potrditev, da
je vredna objave, da lahko združim svoje slikarske
veščine in zgodbice. Prebrala jo je še nečakinja in
določeni ljudje, ker me je zanimalo njihovo mnenje.
Bile so pozitivne potrditve. Potem se je vse začelo
odvijati v pravo smer, seveda je bilo z vsem tem
ogromno dela. Napisala sem do konca zgodbice in
potem na njihovi podlagi narisala ilustracije. Delala
sem jih tri mesece, ko pa je bilo vse pripravljeno,
sem iskala najboljše variante za izvedbo. Tudi tokrat
sem se obrnila na JSKD, območno izpostavo Sevnica.

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

Ko lo fo n

Za nami je nekaj dogodkov, s katerimi smo na
poseben način povezali kulturo in degustacijske
posebnosti, ko smo raziskovali in spoznavali
manj odkrite kotičke naše dediščine, se družili
ob pesmi, navijali in se veselili.
Novembra pa občina praznuje, zato se bo v
naši neposredni bližini zvrstilo še več različnih
dogodkov, pevskih, plesnih in humanitarnih.

Lahko pa se pohvalimo še z enim dosežkom.
Smo občina, ki ima najbolj kulturno šolo v
Sloveniji. Naši otroci sodelujejo na številnih
natečajih in dosegajo številne uspehe na raznih
področjih. In upam si trditi, da je tako zaradi
društev, posameznih institucij, predvsem pa
zaradi posameznikov. Brez vas, obiskovalci in
udeleženci dogodkov, pa bi bilo vsega tega manj.
Hvala, ker nas opazite, obiščete, spodbujate in
nagrajujete.
Mojca Pernovšek
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7. DOBRODELNI
KONCERT
Rdečega križa Sevnica
za pomoči potrebne občane Sevnica

ŠPORTNI DOM SEVNICA
sreda, 6. november, ob 18.00

ansambel ZADETEK - zmagovalci Števerjan 2019

ansambel DOLENJSKIH 5 - drugouvrščeni Števerjan 2019
ansambel DOBRI PRIJATELJI
ansambel VRLI MUZIKANTI

Vokalna skupina CORONKE
Elizabeta in Dragutin Križanič
Tinkara, Patricija in Katjuša UDOVČ
Vstopnina: 12 EUR prost vstop za otroke do 12 leta

Prodaja kart: TA Doživljaj Sevnica, Rdeči križ Sevnica,
trgovinja DarLin Boštanj
Voditelj: Zoran Zelič

bogat SREČELOV

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: Bojan Dremelj
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 decembra 2019, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 11. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

PRAZNIK
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
ZABUKOVJE

sobota, 2.november 2019
ob 16.30

ODPRTJE PRENOVLJENEGA CESTNEGA
ODSEKA pri domačiji Kajič (Trnovec 57)
ob 18.00

OSREDNJA KULTURNA
PRIREDITEV S
PODELITVIJO
PRIZNANJ
V VEČNAMENSKEM DOMU ZABUKOVJE

Vljudno vabljeni.
november 2019
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Od praznika do praznika
Novembra 2018 je svoj krajevni praznik praznovala
tudi krajevna skupnost Zabukovje. Priznanja za svoj
prispevek k razvoju kraja in nudenje nesebične
pomoči krajanom so prejeli družina Puc, družina
Sehur in Zdravko Krajčič.

Ob državnem kulturnem prazniku je v soorganizaciji
Občine Sevnica, KŠTM Sevnica in Zveze kulturnih
društev Sevnica potekala občinska slovesnost s
podelitvijo Prešernovih plaket in priznanj ZKD
Sevnica. Prejemnik priznanja je bil Branko Klenovšek,
bronasto Prešernovo plaketo sta prejela Bojan
Dremelj in Matic Nejc Kreča, srebrno pa Moška
vokalna skupina Fantje z Razborja in Ljudske pevke
Solzice. Prejemnik zlate Prešernove plakete je bila
Gledališka skupina Kulturnega društva Studenec.

Lani je bila večja infrastrukturna posodobitev v mestu
Sevnica celostna ureditev Kladnikove ulice.

Sprehod
od praznika do praznika
Življenje v občini Sevnica sooblikujete vsi občani
in občanke, ki s svojim delovanjem, medsebojnim
povezovanjem in sodelovanjem narekujete ritem
sobivanja in dogajanja. Zbrali smo nekaj osrednjih
dogodkov, ki so družbeno življenje v lokalni
skupnosti zaznamovali od novembra 2018 do
sredine oktobra tega leta.

Krajevna skupnost Boštanj poleg kulturnega praznika
tradicionalno obeležuje tudi svoj krajevni praznik.
Letošnja prejemnika priznanja sta bila župnik Alfons
Žibert za srčno opravljanje življenjskega poslanstva
ter Marija Šuster za kulturno in družbeno delovanje.
Župana občin Krško in Sevnica, mag. Miran Stanko
in Srečko Ocvirk, ter predsedniki krajevnih skupnosti
Zabukovje, Blanca in Senovo so konec novembra
2018 na Mrzli Planini skupaj z domačinko Marijo
Dvoršak namenu predali obnovljeni odsek ceste, ki
povezuje Stranje v občini Krško in Mrzlo Planino v
sevniški občini.

Na letošnji prireditvi Športnik leta je naziv športnice
leta prejela tekmovalka ju-jitsa Maša Medvešek,
Za prepoznano dobro družbeno delovanje so na
športnik leta pa je tretje leto zapored postal
osrednji prireditvi ob občinskem prazniku Občine
rokometaš Blaž Janc.
Sevnica podelili priznanja sevniškim občanom in
organizacijam. Grb Občine Sevnica je prejelo podjetje
Inde Sevnica, zlato plaketo Društvo Salezijanski
mladinski center Sevnica in Društvo borilnih veščin
Ippon Sevnica, srebrno plaketo pa Franc Dobovšek, Na tradicionalnem ponovoletnem druženju so se z
županom Srečkom Ocvirkom srečali duhovniki, ki
Darinka Avguštin in Gostilna Repovž.
delujejo v župnijah sevniške občine.

Krajevna skupnost Studenec je v sodelovanju z
Občino Sevnica, društvi in krajani uspešno zaključila
nekaj projektov. Ob praznovanju občinskega praznika
so tako namenu predali posodobljene javne poti Ob 110-letnici proge Sevnica–Trebnje je na sevniškem
v središču Studenca in novo kuhinjo Aktiva žena gradu potekala predstavitev monografije Železniška
proga Sevnica–Trebnje avtorja Oskarja Zorana Zeliča.
Studenec.
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Sevniško občino in podjetje Preis Sevnica je obiskala
avstrijska veleposlanica mag. Sigrid Berka. V sklopu
akcije Podarimo knjige je sodelovala tudi pri podelitvi
knjig v vrednosti 4000 evrov Mladinskemu centru
Sevnica.

Od praznika do praznika
Protokolarno vino Občine Sevnica za leto 2019
je postalo vino vinarja Franca Špana iz Društva
vinogradnikov Sevnica-Boštanj. Prireditev z
razglasitvijo je potekala v Hotelu Ajdovec, v sklopu
občnega zbora Društva vinogradnikov SevnicaBoštanj.

Sevnico je obiskal minister za javno upravo Rudi
Medved. Delovni obisk je zajemal srečanje z
načelnicama upravne enote Sevnica in Krško, Mojco
Dolar in mag. Lidijo Božič, ter vodjo Oddelka za občo
upravo na upravni enoti Brežice Alison Teodorovič,
srečal pa se je tudi z županom Srečkom Ocvirkom.

V sklopu projekta ReviZen – Zelena doživetja Posavja,
ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je v
organizaciji KŠTM Sevnica potekalo odprtje tematske
poti Gozd je kultura.

V sredini marca je zasedal Občinski otroški parlament
na sevniškem gradu. Udeležilo se ga je 29 mladih
parlamentarcev in parlamentark ter mentorji in
ravnatelji vseh osnovnih šol sevniške in radeške
občine.

V Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž se je v zadnjih
letih zvrstilo več naložb, pomembnih za celoten kraj.
Najnovejši pridobitvi šole sta gradnja in oprema nove
kuhinje z jedilnico, ki sta omogočili sodoben način
priprave in postrežbe hrane.

Sevnica je letos praznovala 150. obletnico
slovenskega tabora, ki se ga je v nedeljo, 2. maja
1869, udeležilo skoraj 7000 ljudi iz celotnega
Posavja. V čast enega največjih kulturno-političnih
Tončkov dom na Lisci se lahko pohvali z novo, in zgodovinskih dogodkov svoj praznik praznuje tudi
celovito prenovljeno glavno jedilnico, ki jo lepša tudi krajevna skupnost Sevnica, ki je skupaj z Občino
nov kamin. Jedilnica je bila namenu s priložnostnim Sevnica in KŠTM Sevnica maja pripravila slavnostno
dogodkom slovesno predana aprila.
prireditev. V sklopu prireditve so bila podeljena tudi
priznanja Krajevne skupnosti Sevnica. Dobitnika zlate
plakete sta postala dolgoletna članica krajevnega
sveta Ljudmila Hilda Lipovšek in Prostovoljno gasilsko
društvo Sevnica ob 140-letnici delovanja. (foto: Ljubo
Motore)

Z namenom predstavitve dobrih praks in potreb
lesnopredelovalnih podjetij za razvoj so Občina
Sevnica, Srednja šola Sevnica, GZS Posavska
gospodarska zbornica, Krško in Inštitut dr. Antona
Korošca pripravili omizje z naslovom Krožno
gospodarstvo in vloga lesnopredelovalne industrije,
potekalo pa je v Konferenčni dvorani Komunale
Sevnica.

Na Dolnjem Brezovem so odprli novo bivalno enoto
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Varovance doma so toplo sprejeli krajani. Ti so novih
sosedov zelo veseli, saj so na Dolnje Brezovo vnesli
prav posebno energijo.

Aprila je v Mladinskem centru Sevnica potekal
dogodek Most čez starost, ki so ga organizirali KŠTM
Sevnica, Občina Sevnica, Družinski inštitut Zaupanje
in Zavod Sopotniki. Namen akcije, ki je potekala Ob dnevu Zemlje so po celotnem območju občine
pod naslovom Odpravimo diskriminacijo, je bil potekale čistilne akcije, pri Osnovni šoli Blanca pa so
zasadili sevniško voščenko.
vzpostavitev medgeneracijskega dialoga.

Maja so se začela gradbena dela na območju
Kvedrove ceste v Sevnici. Skladno z načeli trajnostne
mobilnosti je bilo na novo urejeno parkirišče ob
Železniški postaji Sevnica.

Pomembna nova pridobitev Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica, ki bo še dodatno pripomogla h
kakovostnemu izvajanju športne vzgoje, je celovita
ureditev zgornje telovadnice. Pridobitev so namenu
predali na začetku aprila.
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Od praznika do praznika
Pomembna pridobitev, novo vodovodno omrežje,
je razveselila prebivalce krajev Spodnje Mladetiče,
Zgornje Mladetiče, Pijavice in del Gabrijel. V Pijavicah,
pri odcepu za Zgornje Mladetiče, so krajanke in
krajani pripravili slovesnost ob prevzemu.

Zaradi sistematičnega spodbujanja prostovoljstva
in zagotavljanja podpore delovanju prostovoljskih
organizacij je ponosna nosilka naziva prostovoljstvu
prijazno mesto že tretje leto zapored postala tudi
občina Sevnica kot ena izmed 21 slovenskih občin.

Krajevni praznik v Tržišču so konec maja zaznamovali
s prireditvijo, katere rdeča nit je bilo praznovanje
150 let javnega šolstva v Tržišču. Priznanja so prejeli
Slavi Zelič, Franc Zupančič, Peter Gorenc, Mihaela
Jelenc, Andreja Umek in Kljub ljubiteljev starih vozil
Mirenske doline – Hrast Tržišče.

V Boštanju sta potekali obnova in dograditev mrliške
vežice, ki je z izvedenim projektom dobila povsem
novo podobo in je za kraj in občino velika pridobitev.
Na začetku junija je potekal blagoslov objekta s
kratkim kulturnim programom.

Roman Novšak, tajnik Društva invalidov Sevnica, je
prejel odličje Združenja invalidov Slovenije za dosežke
pri uresničevanju človekovih pravic invalidov. foto:
Blaž Dvornik

Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica je praznovalo
visoki jubilej, 140-letnico delovanja. V sklopu
praznovanja sta v kulturni dvorani pri gasilskem
domu potekala slavnostna seja in podelitev priznanj, Deveto leto zapored je v organizaciji KŠTM Sevnica
odlikovanj in posebnih zahval posameznikom in na sevniškem gradu potekal mednarodni festival
organizacijam.
modre frankinje. Ob spremljajoči kulinarični ponudbi
se je predstavilo 25 pridelovalcev modre frankinje z
vseh vinorodnih območij, nekaj tudi iz tujine. (foto:
Bojan Kostevc)

Ob koncu šolskega leta je na našem gradu potekal
sprejem najboljših učenk in učencev sevniških
Svetovni dan čebel praznujemo 20. maja, na osnovnih šol. Pohvalo župana in knjižno darilo je
pobudo slovenskih čebelarjev, katerega namen je prejelo 24 učenk in učencev, ki so jih predlagale šole.
krepiti zavedanje o njihovem pomenu za naravo in
Praznik krajevne skupnosti Blanca so zaznamovali z
človeštvo. Sevniški grad so v sklopu tega dne obiskali
več dogodki in podelitvijo priznanj. Javno pohvalo so
tretješolci sevniške osnovne šole, med drugim pa so
prejeli Jure Klenovšek, Aljoša Radej in Mateja Strnad,
si ogledali tudi grajski čebelnjak. (foto: Bojan Kostevc)
plaketo pa Roman Kragl in Gasilska desetina člani A,
PGD Poklek.

Dan slovenskih planinskih doživetij 2019 je gostila
Lisca kot eden najbolj prepoznavnih vrhov Posavja z
dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo.
Pod Tončkovim domom so se obiskovalci lahko
preizkusili v plezanju na mobilni plezalni stezi.

Občino Sevnica je na državnem tekmovanju Kaj veš o
prometu zastopal Maj Starič iz Osnovne šole Blanca
in med vsemi udeleženci pokazal največ znanja in
spretnosti ter tako postal državni prvak.
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Letošnje skupno posavsko praznovanje dneva
državnosti je potekalo 21. junija na gradu Sevnica
s slavnostnim koncertom Godbe Sevnica v
soorganizaciji Občine Sevnica in KŠTM Sevnica.
Slavnostni govornik predsednik Državnega sveta
Republike Slovenije Alojz Kovšca je v svojem
nagovoru pozval k enotnosti, drznosti, samozavesti
in pravičnosti ter poudaril, da se je tistih, ki so se
borili za svobodo slovenskega naroda, treba vedno
spominjati.

Od praznika do praznika
Zdravstveni dom Sevnica je v poletnih mesecih začel
graditi garažno hišo, ki bo namenjena za vozila nujne
medicinske pomoči. Investicija je del celostne rešitve
težav parkiranja vozil nujne medicinske pomoči na
območju zdravstvenega doma. (foto: Bojan Kostevc)

Pod strokovnim vodstvom izurjenih potapljačev so se
v velik bazen, postavljen pri Športnem domu Sevnica,
potopili učenci in učenke osnovnih šol, mladi gasilci
in naključni obiskovalci na dogodku Pogled v
modro. Dogodek, ki je namenjen promociji varnega
potapljanja, je bil v sevniški občini organiziran že
Letošnjega poletnega oratorija Salezijanskega
tretje leto zapored.
mladinskega centra se je udeležilo rekordno število
otrok. Vsak dan se je na dvorišču zbralo tudi do 180
otrok, mladih in animatorjev.

V Domu upokojencev Sevnica so poleti praznovali
40-letnico delovanja. V sklopu praznovanja je Dom
upokojencev Sevnica od 26. do 28. junija organiziral
tudi dneve odprtih vrat in ogled razstave izdelkov
stanovalcev.

V prvih dneh septembra so se uspešno končala
obsežna in zahtevna gradbena dela sanacije plazu na
Kalu, ki so potekala v poletnih mesecih. (foto: Bojan
Kostevc)

V sklopu 18. Evropskega tedna mobilnosti, ki je
potekal pod geslom Gremo peš, so se v občini Sevnica
zvrstili številni dogodki, zaključno prireditev pa je
gostila Osnovna šola Krmelj. Občina Sevnica je na
zaključni nacionalni prireditvi prejela tudi priznanje
in se tako uvrstila med pet najbolj aktivnih občin, ki
uspešno promovirajo trajnostno mobilnost.

Prostovoljno gasilsko društvo Poklek je praznovalo
50-letnico uspešnega delovanja. Pred gasilskim
domom na Pokleku so ob tej priložnosti priredili
slovesnost, za njo pa je bila že tradicionalna gasilska
veselica.

Novozgrajeno obračališče za avtobuse pri Osnovni
šoli Blanca je rezultat celostne rešitve in prispevka
Občine Sevnica k povečani prometni varnosti na
območju šole, mogoče pa ga bo povezati tudi z
načrtovanim novim nadvozom na območju bodoče
obvozne ceste mimo Blance. (foto: Bojan Kostevc)

V sklopu projekta Najboljša riba je posavska riba je
na sevniški tržnici v novem delu mesta svoja vrata
odprla sodobna ribarnica, ki občankam in občanom
ponuja sveže lokalne postrvi.

V Sevnici je v organizaciji KŠTM Sevnica potekala
13. Kitariada. S svojo glasbo so obiskovalce zabavali
Štandgas, She & The Young Ones, Cantina Thrash
in Modre zvezde, za vrhunec večera pa so poskrbeli
Pero Lovšin & Španski borci. (foto: Bojan Kostevc)

Z namenom spodbujanja razvoja lokalnih mladinskih
politik je na sevniškem gradu potekal regijski
dogodek za mlade Rastimo skupaj.

Prenova sevniškega bazena je bila po več kot
tridesetih letih obratovanja nujna. Po uspešno
končani prenovi obeh bazenskih školjk in okolice
v prvi polovici leta, je prva faza prenove končana.
Trenutno poteka druga faza obnove, to je celovita
obnova strojnice bazena. (foto: Bojan Kostevc)

Novo šolsko leto se je septembra začelo na sedmih
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki
delujejo na devetih lokacijah v občini Sevnica. V
šolske klopi je sedlo 1460 učencev. Predšolska vzgoja
je zagotovljena na osmih lokacijah v občini.

Osnovna šola Boštanj je prejela prestižno priznanje –
naziv najbolj kulturna šola leta 2019, ki jih podeljuje
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(foto: JSKD).
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Od praznika do praznika

Vljudno vas vabim na
osrednjo slovesnost
ob prazniku Občine Sevnica

Knjižnica Sevnica letos praznuje 60-letnico delovanja.
Na osrednjem dogodku, ki je potekal v sklopu
praznovanja, sta se s prijetnim literarnim večerom
predstavila literat Feri Lainšček in pevka Ditka.

v petek,
8. novembra 2019,
ob 17. uri
v Športni dom Sevnica.
Podeljena bodo priznanja
Občine Sevnica za leto 2019.

Krajevna skupnost Loka je prvič priredila praznovanje
krajevnega praznika. V sklopu praznika so odkrili
doprsni kip Dragotina Ferdinanda Ripšla, ki je delo
kiparja in aktualnega ministra za kulturo, Zorana
Pozniča.

Program bodo kulturno obogatili:
Jure Klenovšek
Glasbena šola Sevnica
Godba Sevnica in
Godba Blanški vinogradniki
Prijazno vabljeni.
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Krajevni praznik v drugi polovici oktobra praznuje
krajevna skupnost Krmelj. Priznanja za prizadevno
delo in dosežke je Svet Krajevne skupnosti Krmelj
letos namenil PGD Krmelj, ki v letošnjem letu
praznuje 90. obletnico delovanja, družini Vidmar iz
Gabrijel in Nevenki Flajs.

Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Z vašo vključenostjo in željo po sooblikovanju življenja v občini Sevnica vedno
znova dokazujete svojo ljubezen do domačih krajev. Ljubezen, ki ohranja našo
občino živo in privlačno za nas, ki tukaj živimo in atraktivno za obiskovalce.
Ponosen sem in hvaležen, da skupaj soustvarjamo dobre pogoje za napredek naše
občine. S povezovanjem, zaupanjem in dobrim sodelovanjem uspešno
premagujemo skupne izzive.

Praznik krajevne skupnosti Šentjanž tradicionalno
poteka konec oktobra, ravno v času izida aktualne
številke Grajskih novic. Izbrana fotografija je bila
posneta na lanski slovesnosti.

www.obcina-sevnica.si
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Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam in vam želim prijeten praznični
mesec. Lepo vabljeni, da se v čim večjem številu srečujemo na dogodkih,
predstavljenih v koledarju prireditev.
S spoštovanjem,
župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirk s sodelavci

Občinske strani

Člani Občinskega sveta so na 9. redni seji 25.
septembra podali soglasje k sistemizaciji delovnih
mest v vrtcih v občini Sevnica in soglasje k
predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov
v vrtcih na območju občine. Nadalje so se seznanili
s poročilom o izvajanju projekta gradnje stadiona v
Sevnici. Ponovno je bilo izpostavljeno, da je lokacijo
stadiona, kljub opozorilom, da je projekt lociran
na gradbeno zahtevnem terenu, izbral načrtno in
soglasno občinski svet v sklopu potrditve OPPN.
Sprejet je bil tudi Odlok o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica, ki so ga uskladile občinske uprave
vseh občin ustanoviteljic. Člani občinskega sveta so
se nato seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Sevnica v prvem polletju leta 2019. Sledila je
še seznanitev z rezultati projekta Sobivam, sodelujem,
soodločam – Participativni proračun Občine Sevnica
za leto 2020. Na poziv, ki je bil namenjen občanom,
ki niso vključeni v formalne poti odločanja, da v obliki
manjših projektov predlagajo tiste ureditve, ki se jim
zdijo potrebne, je bilo prejetih 36 pobud, od tega
je bilo 31 obravnavanih, pet pa zaradi nepopolnosti
zavrnjenih. Obravnavane pobude so bile najprej
razvrščene po sklopih pristojnosti oziroma
nepristojnosti. Po opravljenih ocenah pobud je bilo
19 sprejetih in uvrščenih v proračun za leto 2020.
Prejete pobude, za katere Občina Sevnica ni pristojna,
bodo posredovane ustreznim organom. S projektom
Sobivam, sodelujem, soodločam so bili tako vsi
občani vključeni v oblikovanje idej in predlogov za
manjše projekte v krajih, kar je pomembno za boljšo
vključenost lokalne skupnosti.

Glede na analize, ki jih je Občini Sevnica posredoval v zameno zanjo podari svojo. Izmenjava poteka brez
izvajalec šolskih prevozov, je trenutna povprečna obveznosti, saj ni plačila članarine ali zamudnine in
zasedenost šolskih avtobusov manjša od 50 temelji na zaupanju ter prostovoljstvu.
odstotkov, kar pomeni, da polovica na začetku
šolskega leta prijavljenih otrok brezplačnega
šolskega prevoza ne koristi. Če bi Občina Sevnica pri
načrtovanju linij in avtobusnih zmogljivosti prejela
sezname otrok, ki se bodo dejansko vozili, bi temu
lahko prilagodila redne avtobusne linije, kar bi znižalo
strošek financiranja šolskih prevozov. Posledično bi
tudi letos lahko izvedli javni razpis za izbiro izvajalca
za izredne šolske prevoze.
V primeru prostih mest na avtobusih rednih šolskih
linij lahko skladno s pogodbo brezplačne prevoze
izkoristijo vsi občani. Da bi se izognili zlorabam,
pozivamo vse občanke in občane, ki bi jih k plačilu
knjigobežnica
prevoza pozval prevoznik, naj to nemudoma
sporočijo Občini Sevnica.
Na osrednjem dogodku, ki je potekal v sevniški
kulturni dvorani, sta se s prijetnim literarnim večerom
predstavila literat Feri Lainšček in pevka Ditka. Feri
Lainšček je v pogovoru s Tanjo Nikolič, knjižničarko
sevniške knjižnice, pripovedoval zgodbe iz svojega
otroštva in mladosti, prebral je tudi nekaj svojih
Nogometno igrišče z umetno travo na Drožanjski pesmi. Ditka, kantavtorica, pevka in skladateljica, pa
cesti je javna športna površina, ki je namenjena redni je poslušalce navdušila z uglasbeno poezijo Ferija
vadbi otrok v sklopu klubskih dejavnosti in izvajanju Lainščka.
rekreacije otrok in odraslih. Za gradnjo igrišča se je
Občina Sevnica odločila po tem, ko so se začela dela
za stabilizacijo terena na območju načrtovanega
atletskega stadiona v Sevnici.

Igrišče na Drožanjski cesti

Rožnati oktober v Sevnici

Mednarodni mesec proti raku dojk je letos potekal
pod sloganom Zdrav življenjski slog danes za zdravje
jutri. Številne raziskave kažejo povezavo med zdravim
načinom življenja in manjšim tveganjem za razvoj
raka dojk. Skladno s temi raziskavami lahko čezmerni
telesni teži in pomanjkanju telesne aktivnosti
pripišemo od 25 do 33 odstotkov vseh primerov
raka dojk. Redno gibanje, zdrava in uravnotežena
prehrana ter ohranjanje primerne telesne teže so tri
preproste, vendar ključne odločitve za zdravje.

Šolski prevozi
Letos je v občini Sevnica v šolske klopi sedlo 1460
učenk in učencev, ki obiskujejo enega izmed sedmih
vzgojno-izobraževalnih zavodov, ti pa delujejo na
devetih različnih lokacijah. Skladno s 56. členom
Zakona o osnovni šoli je do brezplačnega šolskega
prevoza upravičen vsak prvošolec ter vsi šoloobvezni
otroci, katerih prebivališče je od njihove osnove šole
oddaljeno več kot štiri kilometre. Učenec ima pravico
do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njegovega prebivališča od osnovne šole tudi, kadar
pristojni organ za preventivo v cestnem prometu
ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena učenčeva
varnost.

Poškodovana zaščitna mreža na igrišču

Območje igrišča je torej javna površina, za katero
veljajo splošna pravila spoštovanja javnega reda in
miru. Poleg ustreznega vedenja pri uporabi igrišča
je potrebna tudi ustrezna skrb za ohranjanje čistih in
nepoškodovanih površin v korist vseh uporabnikov.
Poškodovanje zaščitne mreže in smetenje igrišča so
dejanja, ki ne pripomorejo k soustvarjanju prijaznega
bivalnega okolja in namenske rabe športnih površin.
Ker se kljub opozorilom dogajajo kršitve javnega reda
in miru in slabo ravnanje z javnimi površinami, bo
Občina Sevnica večkrat pozvala Skupni prekrškovni
organ Medobčinskega inšpektorata k izvajanju
večkratnih nadzorov, predvsem v popoldanskih in
večernih urah. Če se stanje ne bo izboljšalo, bo Občina
Sevnica prisiljena omejiti javni dostop širši javnosti.
Nogometno igrišče bo v tem primeru namenjeno
izključno izvajanju vadbe v sklopu rednega športnega
programa na razpisu izbranih društev.

Ob vpisu otroka v šolo lahko starši oddajo vlogo
za koriščenje brezplačnega prevoza, če ustrezajo
pogojem. Šole Občini Sevnica posredujejo seznam
prijavljenih, ki je podlaga za oblikovanje za oblikovanje
ustreznega števila vozil in linij prevozov. Tako je v
letošnjem šolskem letu na seznamih vozačev 730
Sodelovanje v timskem duhu je srž vseh skupinskih
šoloobveznih otrok.
športov. Želimo si, da timski duh, sodelovanje in skrb
Občina Sevnica je letos izvedla javni razpis za izbiro za okolje ostanejo vrednote, ki prevevajo uporabnike
izvajalca šolskih prevozov za dve šolski leti, na drožanjskega športnega igrišča.
katerega se je prijavil le en izvajalec, to je podjetje
Nomago d.o.o., ki je ponudil za v povprečju 15
odstotkov višjo ceno prevozov v primerjavi s
preteklim obdobjem. V prihodnjem koledarskem
letu bo zato strošek financiranja šolskih prevozov
višji za okoli 100.000 evrov, iz letošnjih načrtovanih Knjižnica Sevnica letos praznuje 60-letnico delovanja.
V sklopu praznovanja se je v preteklih tednih zvrstilo
640.000 evrov na najmanj 740.000 evrov.
več dogodkov, osrednja prireditev pa je bila literarni
Občina Sevnica je v preteklih šolskih letih zagotavljala večer s Ferijem Lainščkom in Ditko.
tudi brezplačen prevoz otrok za izvajanje šolskih
dejavnosti, torej v dopoldanskem času, predvsem za Še pred tem dogodkom sta direktorica sevniške
prevoze na sistematske preglede, prevoze otrok na knjižnice Anita Šiško in župan Srečko Ocvirk odprla
dneve dejavnosti in za prevoze v šolo v naravi. Glede prvo knjigobežnico v Sevnici, ki je postavljena pri
na izrazito višjo ceno rednih šolskih prevozov Občina vhodu v stavbo Občine Sevnica, izdelali pa so jo dijaki
Sevnica financiranja tega nadstandarda letos ne Srednje šole Sevnica. Knjigobežnica je vseslovenski
more izvajati. Financiranje nadstandardnih izrednih projekt, ki se je razvil iz ideje brezplačne izmenjave
šolskih prevozov je Občina Sevnica financirala iz knjig na javnih mestih. Tako po vsej Sloveniji stoji
občinskega proračuna, strošek za 150 voženj je že več kot 160 majhnih hiš. Ideja deluje po načelu
prinesi in odnesi. Tako vsak, ki vzame knjigo iz hiške,
znašal 23.000 evrov.

60 let Knjižnice Sevnica

V Sevnici smo poleg vsakoletnih aktivnosti na
področju samopregledovanja dojk letošnji oktober
obarvali tudi z dobrodelnostjo. V ZD Sevnica smo
3. oktobra organizirali tiskovno konferenco na temo
raka dojk, na kateri smo gostili mag. Maksimilijana
Kadivca, vodjo programa Dora. Predstavil nam je
potek programa Dora v Sloveniji in nas seznanil
s številkami odzivnosti v Posavju. Na tiskovni
konferenci smo predstavili tudi prihajajoče dogodke
rožnatega oktobra v Sevnici.
V soboto, 5. oktobra, je pri Srednji šoli Sevnica potekal
veliki dobrodelni dogodek – Rožnati tek za življenje,
ki se ga je udeležilo veliko tekačev, pohodnikov in
drugih obiskovalcev. Za glasbeni vložek je poskrbela
skupina RockDefekti, kanal Neki Neki pa je povezoval
celotno dogajanje. Na dogodku smo zbirali sredstva
in jih namenili društvu Europa Donna in šolskemu
skladu OŠ Sevnica.
Rožnati oktober v Sevnici smo v torek, 8. oktobra,
zaokrožili z odprtjem razstave likovnega natečaja na
temo Zdrav duh v zdravem telesu v galeriji Eskulap
ZD Sevnica. Razstavljena dela smo pridobili na
likovnem natečaju, ki je potekal na vseh osnovnih
šolah v občini. Odziv mladih likovnikov je bil odličen.
Na odprtju razstave smo prejemnikoma donacije,
Društvu Europa Donna in šolskemu skladu OŠ
Sevnica, podelili zbrana donacijska sredstva v
vrednosti 2173,80 evrov vsakemu.
Vir: Zdravstveni dom Sevnica
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

9. redna seja
Občinskega sveta

Po občini
Posavska regija
raste skupaj v Sevnici

Pa ga imamo –
krajevni praznik
Himna, s slovensko zastavo prekrit doprsni kip
Dragotina Ferdinanda Ripšla, množica krajank in
krajanov. Čustev, ki so me prevzela na praznično
petkovo popoldne, ni mogoče opisati. Izpolnila se mi
je namreč življenjska želja; želja, ki je v meni tlela kar
nekaj let – v Loki smo dobili svoj praznik. Res da to
ni bila edina želja, ostalo jih je še veliko. Je pa bila v
mislih vedno zapisana s krepkimi črkami. In tako mi je
njeno uresničenje polepšalo več dni zapored. V petek
pa sem se praznično počutila vse od jutra in s svojim
navdušenjem v dobro voljo spravljala sodelavke
in sodelavce. Ste pomislili, da sem članica sveta
krajevne skupnosti? Ne, sem samo domoljubna,
ponosna krajanka Loke, ki bo ne glede na stalni
naslov bivališča vedno ostala Ločanka. In zavedam se,
da sem in smo lahko zavedni in ponosni krajani le, če
si med seboj pomagamo, se povezujemo in družimo.

V petek, 27. septembra, je na sevniškem gradu
potekal dogodek Rastimo skupaj 2019, minil pa je v
znamenju izmenjave primerov dobrih praks, razprave
in povezovanja med akterji na mladinskem področju
v posavski regiji. V imenu glavnih organizatorjev
dogodka Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in
Urada RS za mladino (URSM) sta navzoče pozdravila
predsednica MSS Anja Fortuna in direktor URSM Tin
Kampl, zbrane pa so nagovorili tudi župan Srečko
Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek
in predsednica Mladinskega sveta občine Sevnica
(MSOS) Sanja Slemenšek.

Dan tematske poti
Gozd je kultura
Ob svetovnem dnevu hoje, 15. oktobru, je v
organizaciji KŠTM Sevnica in partnerjev Zavoda za
gozdove Slovenije, Centra za podjetništvo in turizem
Krško in Kmečke zadruge Sevnica potekal tudi dan
tematske poti Gozd je kultura, ki je bila v sklopu
projekta ReviZen – Zelena doživetja Posavja odprta
aprila letos. To tematsko pot je mogoče obiskati
v spremstvu strokovno usposobljenega vodnika v
naravi ali samostojno, popelje pa nas po gozdu okoli
gradu in grajskem parku, pri čemer spoznate gozd,
njegovo biotsko raznovrstnost in uporabno vrednost.
Glavna interpretacijska točka je t. i. deblak, v katerem
spoznate in občutite kar 36 različnih vrst dreves.

Foto: Občina Sevnica

Ripšlov sejem,
na katerem so se predstavili lokalni ponudniki in društva.

Vse omenjeno se krepi prav s praznovanji, ki jih
organizirajo krajevni odbori, društva in posamezniki
z voljo. Krajanke in krajani Loke smo dokazali, da
znamo in zmoremo združiti moči ter polepšati konec
tedna sebi in vsem, ki se veselijo z nami. Seveda
nekateri menijo, da bi se nas lahko zbralo več in da
določeni še vedno ne občutijo pripadnosti krajevni
skupnosti, pa vendar smo ob prvi obeležitvi praznika
mnogi začutili predanost kraju in pristno veselje.
Prihodnje leto nas bo morda še več in bomo, upam,
še bolj srčni. »Četudi naša vas je mala in v njej visokih
ni palač, je lega nje res čudno zala in ljubka tudi je
drugač.« (F. Kocjan)
Drage sokrajanke in sokrajani krajevne skupnosti
Loka, naj se »ljubkost«, o kateri je pisal Kocjan, zrcali
v nas samih in naj jo zazna sleherni obiskovalec naše
čudovite loške doline.

Po nagovorih soorganizatorjev je bila na vrsti
predstavitev primerov dobrih praks informiranja
in vključevanja v proces odločanja, kar je izvedla
Nina Bavčar Čargo z Inštituta za mladinsko politiko,
predstavljen je bil tudi portal mlad.si, ki kot kanal
informiranja za mlade deluje na nacionalni ravni.
Ana Pisar Čivčić, magistrica tržnega komuniciranja,
je povzela ugotovitve nedavne raziskave in občinam
podala nekaj nasvetov glede prilagoditve pristopa
informiranja in komuniciranja mladim. Zanimiv je
podatek, da ima le 42 odstotkov slovenskih občin
aktiven Facebook, kar je manj kot polovica.

Sergeja Cesar

V nadaljevanju srečanja je potekala delavnica na
temo informiranja in participacije, na njej pa so mladi
razpravljali predvsem o načinih vključevanja in ovirah,
ki zmanjšujejo participacijo mladih. Mladi so izpeljali
zaključke svojih razmišljanj in jih v zadnjem delu
na okrogli mizi predstavili lokalnim odločevalcem.
Izpostavili so pomen aktivnega pristopa mladih in
tudi lokalne skupnosti za izboljšano participacijo in
večje vključevanje mladih, mladinsko organiziranje
kot ključ za vključevanje, prav tako pa so se predlogi
mladih nanašali na uvedbo učinkovitejših in bolj
prilagojenih načinov informiranja. O tem, kako se v
posamezni občini dejavno ukvarjajo z izpostavljeno
temo, sta poleg župana naše občine spregovorila še
podžupanja občine Brežice Katja Čanžar in podžupan
občine Krško Silvo Krošelj.
Na regijskem dogodku so mladi dokazali, da jim je mar
za prihodnost in da so družbeno angažirani, lokalni
odločevalci pa to, da znajo prisluhniti predlogom
in argumentom mladih, kar je velikega pomena za
razvoj lokalne mladinske politike.

Zbrane na dogodku sta pozdravila idejni vodja
tematske poti in sodelavec Zavoda za gozdove Jože
Prah, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in
Miloš Brinovec, vodja KE Zavoda za gozdove. Svoje
poglede na hojo in preživljanje prostega časa v naravi
je predstavila Mojca Makovec Haložan, mag. turizma,
iz Zadruge za razvoj podeželja.
Sledila je zasaditev plodonosnih in medovitih mladih
dreves v grajskem gozdu, pri čemer so pomagali
sevniški župan Srečko Ocvirk, krški podžupan Vlado
Grahovac, direktor Kmečke zadruge Sevnica Borut
Florjančič, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek
s sodelavci, direktorica Centra za podjetništvo in
turizem Krško Kristina Ogorevc Račič s sodelavci,
Miloš Brinovec iz Zavoda za gozdove Slovenije s
sodelavci, ravnateljice in ravnatelj sevniških osnovnih
šol Vesna Vidic Jeraj, Zvonka Mrgole, Marija Brce,
Mirjana Jelančič in mag. Vincenc Frece, direktor
Zavoda RS za varstvo narave Hrvoje Teo Oršanič z
vodjo celjske območne enote Tanjo Košar Starič in
drugi.
Po končani zasaditvi so se pod vodstvom Jožeta
Praha zbrani odpravili po tematski poti Gozd je
kultura do deblaka. Tam je doc. dr. Matjaž Čater iz
Gozdarskega inštituta Slovenije predstavil nekaj
aktualnih gozdarskih vsebin. Na poti je vodnik Peter
Požun predstavil tudi novo interpretacijsko točko
Gozdni telefon, ki je nastala s pokroviteljstvom
Kmečke zadruge Sevnica.
Po prihodu v grajski park smo si ogledali fotografsko
razstavo o zasavski planinski poti in umetniško
razstavo V gozdu spominov avtorice Irene Gayatri
Horvat ter se ob ognju na lesenih čokih pogovorili o
odnosu človeka do narave in gozda. Prijeten program
smo sklenili z druženjem ob dobrotah Društva kmetic
Sevnica in dveh skupin pražilcev praženega krompirja
iz PD Lisca Sevnica in Loga.
Vir: KŠTM Sevnica

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica
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Z LUČKO

Po občini
Svetlobno onesnaževanje
O onesnaževanju beremo ali poslušamo tako rekoč
vsak dan. In ga seveda »doživljamo«. O kupih smeti,
ki rastejo in rastejo, pa jih nihče noče in nihče ne
želi, da se jih predeluje ali sežiga v bližini njegovega
bivališča. Vode so v zadnjih letih na videz manj
onesnažene, a barva ni vse. Analize kažejo, da je v
podtalnici in tekočih vodah čedalje več fosfatov,
pesticidov, antibiotikov, hormonskih motilcev in še
česa neželenega. Ob železniških progah in cestah
živeči dobro poznajo tudi zvočno onesnaževanje.

Gledališka predstava
Ženske na gradu
»Tudi največje in najhujše zlo postane brezpredmetno
v trenutku, ko je njegova substanca prenesena na
nekaj zunaj tvojega dosega, zunaj okvirjev lastne
odgovornosti. Katarza morda ni rešitev človeka ali
človeštva. Katarza je rešitev duše. Ženska v svetu je
ženska v religiji. Postavljena na oteženo stran pravice,
nosi odgovornosti in preplačuje grehe drugih,
pogosto brez katarze. Naša ženska je polnočna in
polnomočna ženska, ne podlega kapricam in ignoranci
sveta ali religije. Da jo ljubimo in spoštujemo, nam je
ni treba in je ne smemo spreminjati. Naša ženska ni
pesem, slika, glasba; naša ženska je pesnica, slikarka,
glasbenica. Naša ženska je edinstvena in hkrati
vsaka ženska na svetu. Je umetnica in umetnost,«

Na Poljani smo se ustavili pri Spomeniku svobode
in miru, ki je posvečen zaključnim bojem druge
svetovne vojne leta 1945 na tem območju. Pri njem
nam je zgodovino tega kraja predstavil profesor
zgodovine Vladimir Ovnič.
Po končanem ogledu in predavanju smo se odpeljali
v gostilno Miler v Šentanel, tam pa so nas postregli
s slastnim kosilom. Predsednik OZVVS Sevnica Ivan
Cajner se je ob koncu zahvalil sekretarju OZVVS
Mežiška dolina Francu Navotniku za pomoč pri
organizaciji ekskurzije.
Izlet smo družabno zaključili v Radečah, na izhodišče
pa smo se vrnili malo pred 21. uro.
Hvala za zahtevno, poučno, družabno, uspešno in
dobro izvedeno ekskurzijo.
Jože Zemljak

Aktivnosti DI Sevnica
Drugi jesenski izlet DI Sevnica

Foto: Vinko Šeško

A tokrat opozorimo na svetlobo, ki je eden izmed virov
življenja. Bitja na modrem planetu smo evolucijsko
prilagojena tudi na ciklično izpostavljenost temi.
Del dneva, ko počivamo, bi moral biti brez svetlobe.
Hormon melatonin namreč nastaja le med spanjem
v temi. Posledice pomanjkanja tega hormona se
kažejo v zmanjšani odpornosti imunskega sistema, pri
reakcijskem času, sposobnosti pozornosti, predelavi
stresa, čustveni stabilnosti, miselni storilnosti in
presnovi sladkorja.

so zapisali v KD Drugi oder, organizatorji edinstvene
gledališke predstave Ženske, ki smo jo 11. oktobra
gostili na našem gradu. Izvajalci so predstavo izvedli
v Mosconovi galeriji, v kateri je bilo ob edinstveni
sceni prostora le za 30 oseb. Igralci so tako lahko
vzpostavili neposreden odnos z obiskovalci, ki so si
lahko predstavo ogledali v dveh terminih. Predstava
je bila nekaj novega, posebnega in osvežujočega na
posavski gledališki sceni. Takšnih si želimo še več.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Pa tema ni pomembna le za človeka. Po nepotrebnem
osvetljena ulica, cerkev ali grad cele noči privablja
nočno aktivne žuželke, predvsem metulje. Namesto
da bi se prehranjevali ali poskrbeli za novi zarod,
obmirujejo na osvetljeni fasadi, dokler jih ne opazijo
ptice, netopirji, mački … Tudi netopirji trpijo zaradi
luči, saj predolgo čakajo na noč in ne odletijo
pravočasno na večerni lov. Ob obcestnih svetilkah
smo včasih lahko videvali roje žuželk. In netopirje, ki
so obiskovali te »supermarkete«. Nekaj let ugodja, a
posledice se kažejo v izrazitem upadu števila žuželk,
ki so njihova hrana. To je slabo za lačne netopirje, pa
tudi za človeka, saj je vsak tretji grižljaj, ki ga damo v
usta, povsem odvisen od žuželčjih opraševalcev.
Pamet v roke in ugašajmo luči – doma, na dvorišču,
na cesti. V dobro življenja na Zemlji. In še račun za
elektriko bo nižji.

OBČUTITE ČUDEŽ
TUDI VI Čudežni december 2019

Pikado DI Sevnica

Ženska ekipa DI Sevnica je organizirala turnir v
pikadu, ki je potekal 4. oktobra v Krmelju, v Koloniji
pri kulturnem domu. Zbralo se je nas 23 pikadistk
in pikadistov. Povabili smo DI Novo mesto, druženje
pa se je nadaljevalo v gostišču Barbara, v katerem
so poskrbeli za hrano in pijačo. Ženska ekipa se
Vodstvo OZVVS Sevnica je v soboto, 5. oktobra, zahvaljuje vsem za udeležbo.
organiziralo strokovno ekskurzijo za svoje člane in
njihove partnerje. Zbralo se nas je 56 in ob šestih
smo krenili iz Sevnice. V Ravnah se nam je pridružil Regijsko tekmovanje
sekretar OZVVS Mežiška dolina Franc Navotnik in nas V soboto, 12. oktobra, smo se udeležili regijskega
vodil po Koroški. Prvi obisk je bil namenjen Vorančevi tekmovanja ZDIS Zasavje, Posavje z Dolenjsko, ki je
bajti v Kotljah, tam pa smo slišali tudi strokovno bilo v Hrastniku v organizaciji DI Hrastnik. Sodelovali
smo tudi člani DI Sevnica in v obeh konkurencah
razlago.
osvojili 3. mesto med 12 moškimi in 11 ženskami
ekipami. Naše društvo so zastopali naslednji člani:
Ivan Umek, Jože Simonišek, Ivan Hribar in Ivan Gole,
od žensk pa so nas zastopale Metoda Bec, Lara
Bec, Renata Osrajnik in Romana Starič. Vsem se
zahvaljujemo za športno borbo in lepo uvrstitev.

Ekskurzija članov
OZVVS Sevnica na Koroško

Obvestila

sreda, 4.12., ob 17.00
Dušan Klenovšek
zbiranje na Glavnem trgu v Sevnici

Z LUČKO
NA GRAD

Društvo invalidov Sevnica je bilo 12. oktobra
organizator jesenskega izleta DI Sevnica, pod
vodstvom turistične agencije AP Novak in v
organizaciji socialne komisije pri DI Sevnica pa smo
bili v Prekmurju. Iz Sevnice se nas je ob 7. uri zjutraj
odpeljalo 51 članov. Dan smo začeli na domačiji Lušt
in si v rastlinjaku ogledali način vzgoje in predelave
100 vrst paradižnika. Po ogledu smo paradižnik tudi
poskusili in ga nekaj dobili.
V Bogojini nas je pričakala bela golobica na zelenem
polju. Plečnikova cerkev Gospodovega vnebohoda,
ogledu cerkve pa smo namenili kar nekaj časa.
Po ogledu turistične kmetije in cerkve smo se
odpravili na okusno kosilo. Dan smo sklenili z dih
jemajočim razgledom na ravnice in gričevja Slovenije,
Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Bili smo namreč na
53,50 metra visokega stolpu Vinarium Lendava.
Po ogledu vseh prekmurskih znamenitosti smo se z
lepimi vtisi odpravili proti domu in prispeli v večernih
urah.

Pred spomenikom v Kotljah

Za tem smo si ogledali livarno Cronig, ki je del
kompleksa nekdanje Železarne Ravne, zdaj pa je v
zasebnih rokah. Po obratu nas je strokovno vodil
njihov direktor Nermin Vujazinović.
V Črni na Koroškem nas je pričakal Janez Švab,
nekdanji župan Črne in tudi član OZVVS Mežiška
dolina. Vodil nas je do najevske lipe in nas poučil o
njej.
Naš naslednji obisk je bil namenjen mejnemu
prehodu Holmec. O tamkajšnjih dogodkih v času
osamosvojitve nas je doživeto seznanil Ivan Vušnik, ki
je tedaj v dogodkih sodeloval tudi kot posredovalec
med TO in JNA.

Društvo invalidov Sevnica bo organiziralo predavanje
o zdravstvu dr. Ladislava Golouha z naslovom Koža je
največji človeški organ, in sicer v sredo, 6. novembra,
z začetkom ob 18. uri v prostorih konferenčne
dvorane na Komunali v Sevnici.
Društvo invalidov Sevnica vas vabi na 4. kopalni dan,
ki bo v Dobovo v petek, 8. novembra, z odhodom
ob 13. uri iz AP Sevnica. Prijave sprejemamo do
zasedbe avtobusa v pisarni ob uradnih urah in pri
poverjenikih.
V nedeljo, 17. novembra, bo v Športnem domu
Sevnica turnir v namiznem tenisu in šahu ob prazniku
občine Sevnica z začetkom ob 9. uri.
Vabljeni.
Vir: Društvo invalidov Sevnica
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Zeleno okno ob
svetovnem dnevu turizma

Sledila je razglasitev treh najboljših fotografij, ki sta
jih zbrala in obdelala Nevenka Flajs in samostojni
fotograf Mitja Bostner, ki s svojimi nasveti in
izkušnjami že vrsto let spremlja naše ljubitelje
fotografije. Tokrat so nagrade za svoje izvirne
fotografije prejeli Marjan Papež, Stane Markovič in
kot najboljši Mario Skušek. Izbrane fotografije krasijo
tudi novi koledar TD Tržišče, avtorice Nevenke Flajs.
Poleg fotografske razstave smo si lahko ogledali tudi
slike domačega samouka Jureta Tratarja iz Zgornjih
Mladetič. Z barvicami in akvareli v prostem času
ustvarja zanimive živalske portrete, slike tihožitja in
portrete ljudi.

Svetovni dan turizma, ki ga praznujemo 27.
septembra, smo v Turistični zvezi občine Sevnica
v sodelovanju s TD Boštanj ob Savi in KŠD Log ter
podporo Občine Sevnice in KŠTM Sevnica zaznamovali
z odprtjem zelenega okna na Logu pri mostu. Skozi to
okno, ki je eno izmed zelenih oken v občini Sevnica,
ki jih nameravamo povezati v tematsko pot, se
nam pogled na eni strani odpre na grad Sevnica z
Lutrovsko kletjo, na drugi pa na Log, gotsko cerkev
in hribe ter vinograde nad vasjo, kjer uspeva cviček.

Večer smo sklenili s pogostitvijo, ki so jo pripravile
članice društva Aktiva kmečkih žena Tržišče. Za to se
jim iskreno zahvaljujemo. Zahvala tudi Petri Knez, ki
je pripravila domiseln aranžma v kulturni dvorani.
Iskrena hvala vsem avtorjem fotografij, ki so
sodelovali v nagradnem natečaju. Že zdaj pa vabljeni
vsi ljubitelji fotografije, da vse leto pridno beležite
utrinke in dogodke v našem kraju in v čim večjem
številu sodelujete v naslednjem fotografskem
natečaju.
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Trgatev potomk
modre kavčine na studencu
Na Studencu je potekala trgatev dveh potomk
najstarejše trte na svetu, modre kavčine iz Lenta,
ki sta ju v letu 2013 zasadili takratna miss panonike
harmonike Natalija Hočevar in 14. cvičkova princesa
Tjaša Metelko Jazbec skupaj s krajevno skupnostjo,
aktivom kmečkih žena in Vinogradniškim društvom
Želimo, da se mimoidoči ob teh točkah ustavijo in Studenec. Trti sta zasajeni pri obnovljeni kapelici,
si ogledajo lepoto, ki nas obdaja. Spodbuditi želimo zanju pa je tudi tokrat vse leto pridno skrbel Mitja
zavedanje o tem, da živimo v lepem in bogatem Mlakar.
okolju, ki ga radi obiščejo tudi turisti. Odprtje okna
so Ložani popestrili s kratkim programom, ki ga je
povezovala Nada Novšak, s harmoniko je nastopil
Nejc Ganc, zapeli so Jurjevci z Loga, zbrane je
nagovorila predsednica TZOS Annemarie Culetto, na
vsako stran okna so ob tej priložnosti zasadili še trto
– šmarnico. Praznik turizma smo zbrani nadaljevali v
sproščenem druženju ob dobrotah, ki so jih pripravile
domačinke.
Vir: Turistična zveza občine Sevnica
Foto: Ljubo Motore

Trgatev so spremljali krajani, člani Vinogradniškega
društva Studenec in predsednik krajevne skupnosti
Sudenec, Janoš Janc. Trti sta to leto bogato obrodili,
iz nabranega grozdja pa bo kmalu priteklo prav
Turistično društvo Tržišče je že šesto leto zapored posebno vino. Grozdje je bilo namreč zaupano
pripravilo sklop prireditev Jesen na vasi. V petek, 11. odličnemu vinarju in članu VD Studenec, Davidu
oktobra, smo se zbrali v Kulturni dvorani Tržišče. V Kozincu.
njej je bila na ogled razstava čudovitih fotografij iz
naše krajevne skupnosti, kot jo vidijo domači avtorji.
Natalija Hočevar
Večer so s svojimi nastopi obogatili učenci OŠ
Tržišče. S svojim energičnim nastopom so navdušile
tudi članice Mažoretnega društva Šentjanž, skupina
Dragoceno ljubezen je treba
Junior. Prireditev je povezovala Milena Knez,
predsednica TD Tržišče. Zbrane je nagovoril tudi osvajati, ničvredna se ponuja sama.
predsednik KS Tržišče Janez Virant.
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Vrhunec prireditev Jesen na vasi v organizaciji TD
Tržišče je bil v nedeljo, 13. oktobra, na Škovcu pri
Tržišču. Prireditev je bila namenjena prikazu običajev,
del in opravil, ki so jih na kmetijah opravljali nekoč
predvsem ročno, na to sončno nedeljo pa smo jih
obudili, da ne bodo šla v pozabo.

Prikaz starih običajev in opravil, tesanje lesa, žaganje drv,
izdelava gajbic, izdelava slamnate strehe (foto: Janja Tratar)

Podelitev nagrad avtorjem treh najboljših fotografij
(foto: Janja Tratar)

Fotografska razstava
v Tržišču

Vse po starem na Škovcu

Škovec, zagotovo ena najlepših vasi v sevniški občini,
je v prekrasnem vremenu obiskalo veliko ljudi. Člani
Društva Hrast so obiskovalce pričakali v dolini in jih s
svojimi starodobniki pripeljali na Škovec. Prireditev je
povezovala Milena Knez, predsednica TD Tržišče, in
zanimivo predstavila dela, ki so jih prikazovali vaščani
Škovca, vaščani sosednjih vasi in lokalna društva.
Zbirno mesto je bilo pri »muzeju na prostem«,
kot imenujejo krasno zbirko kmečkih orodij in
pripomočkov Poldeta Borštnarja, v zbirki pa je že kar
2000 kosov. Tam so nastopile Mlade žurerke iz Tržišča
in članice mažoretnega društva iz Tržišča. Nastopili so
tudi otroci OŠ Tržišče.
Lojzka Virant iz Polja je kljub svojim zavidljivim
letom veselo sukala kolovrat. Članice AKŽ Tržišče
so prikazale navijanje štrene in pletenje nogavic.
Prav tako smo si ogledali pletenje predpražnikov iz
ličkanja, izdelavo košar in košev ter stopanje prosa.
Spet drugi so prikazali ličkanje koruze in luščenje
fižola.
Pri obnovljenem škovskem kozolcu so tesali les,
žagali in sekali drva, izdelovali gajbe in druge lesene
izdelke. Zanimivo je bilo pogledati izdelavo slamnate
strehe. Mili Majcen, zeliščarka iz Jeperjeka, je med
obiskovalce delila svoje bogato znanje o rožah in
zeliščih. Domačinke iz Škovca so prikazale ribanje in
tlačenje zelja. Člani Društva upokojencev Tržišče so
pripravili okusen pražen krompir, mladi iz Škovca pa
pečeno koruzo. TD Tržišče je obiskovalcem predstavilo
koledar za leto 2020 z izvirnimi fotografijami domačih
avtorjev.
Zbrane je nagovoril tudi predsednik KS Tržišče Janez
Virant in se zahvalil TD Tržišče, Poldetu Boštnerju in
Škovljanom, da skrbijo za ohranjanje tradicije v KS
Tržišče.
Za konec prireditve so gostoljubni domačini in članice
Aktiva kmečkih žena Tržišče postregli z bogato
kmečko pojedino. Rujno kapljico so prispevali
iz Društva vinogradnikov Malkovec. Za prešerno
vzdušje so ob zvokih narodno-zabavne glasbe skrbeli
mladi muzikanti Žan, Valentin in Nejc.
Obiskovalci
so
preživeli zanimivo
in
poučno
popoldne in se z
lepimi vtisi vrnili v
dolino, s čimer se
je končala že šesta
prireditev Jesen
na vasi.
Iskrena
hvala
Škovljanom, vsem
društvom
in
posameznikom,
ki so kakorkoli
pomagali
pri
organizaciji
in
izpeljavi
teh
prireditev.
Janja Seničar Tratar,
TD Tržišče

Turizem
Povabilo k opravljanju
vodenja na našem gradu
Grad Sevnica je osrednji zgodovinski, protokolarni,
kulturni in turistični objekt v občini Sevnica. K
sodelovanju vabimo nove vodnike, ki bi nam
pomagali predstavljati naš kulturno-zgodovinski
biser. V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) vabimo
vse zainteresirane (turistične vodnike in druge), ki bi
želeli izvajati vodenja na gradu Sevnica, da se nam
pridružite.

Sončna zadnja
septembrska nedelja
v Šentjanžu
Začetek zadnjega konca tedna v septembru ni bil
ravno obetaven, saj je sobota postregla z dežjem, a
namočena in morda malo blatna pot na nedeljsko
jutro ni ustavila pohodnikov, ki so se odpravili na
rudarsko tematsko pot Tk pav, na kateri so odprli
že četrto gozdno okno na omenjeni poti. Tokratna
tematika, zapisna na informacijsko tablo, je voda,
saj novo gozdno okno gleda na nekdanji izvir vode, iz
katerega so rudarjem »vaserpinči« nosili vodo.
Med tem, ko so nekateri pod vodstvom Cvete Jazbec
odkrivali Tk pav, se je na trgu v središču Šentjanža
že odvijala Šentjanška tržnica. Pestra ponudba
tržničarjev, ki so svoje domače pridelke in izdelke
postavili na prodaj, je na trg privabila množico
obiskovalcev. S svojimi hitrimi gibi in koraki pa so
dogajanje popestrila dekleta Mažoretnega društva
Šentjanž.

Osnovni pogoji za izvajanje vodenja na gradu Sevnica:
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– komunikativnost,
– možnost izdaje računa za opravljeno storitev
vodenja.

Kot navadno so na dan Šentjanške tržnice na ogled
Dodatne informacije in prijave na 07 81 61 075 ali tudi vsa umetniška dela, ki so nastala v sklopu ArtEka
Šentjanž, ki že tradicionalno poteka na domačiji
051 680 289 ali po e-pošti grad.sevnica@kstm.si.
Felicijan v Peklu v prvih dneh julija v organizaciji
Rok Petančič, KŠTM Sevnica Turističnega društva Šentjanž in Zavoda MUK QRA iz
Sevnice. Letošnja razstava je bila že deveta po vrsti.
Glasbeno sta jo popestrila Andrej Fon na saksofonu
in Zoran Košir na kitari.
Udeleženci letošnjega dogodka ArtEko so bili: Jože
Šubic iz Maribora, Tatjana Mijatovič iz Radencev,
Mojca Lampe Kajtna iz Šentjerneja, Ana Jazbec, Matic
Svažič, Nena Bedek in Vladimir Leben iz Sevnice,
Mojca Marija Vilar iz Domžal, Tone in Judith Zgonec
iz Boštanja ter Toni Vučajnk iz Dobove, strokovno
vodenje pa je kot vedno do zdaj prevzela glavna
organizatorka Jerca Šantej iz Sevnice, ki je na odprtju
dejala, da ustvarjalcem ni vseeno za naravo, v kateri
živimo vsi mi, zato je bila tudi tokrat osrednja tema
zrak, povezana z naravo in okoljem. O tem je nekaj
besed spregovoril tudi okoljevarstvenik in publicist
Anton Komat.

Ponudba lokalnih
izdelkov blagovnih
znamk First Lady in Visit
Sevnica, izbranih vin in
suhomesnatih izdelkov
Spoštovani,
prihaja praznični čas, čas obdarovanj, zasebnih in
poslovnih. Izkažite pozornost svojim poslovnim/
osebnim partnerjem z izdelki blagovnih znamk First
Lady, Visit Sevnica, izbranih vin in suhomesnatih
izdelkov ter hkrati prispevajte tudi k promociji našega
kraja.

E-katalog izdelkov kolekcij First Lady in Visit Sevnica si
lahko ogledate na spletni strani:
www.visit-sevnica.com. Če se boste odločili za
nakup, prosimo za pravočasna naročila (vsaj 8 dni
pred želenim rokom dostave), da bodo izdelki lahko
pravočasno dobavljeni.

Ustvarjalna delavnica
Jesenska dekoracija

Kontakt za naročila:
07 81 65 462,
e-pošta: dozivljaj@kstm.si

Udeleženci delavnice
pod mentorstvom Petre Knez (foto: Stane Markovič)

V soboto 12. oktobra, je Turistično društvo Tržišče
v sklopu prireditev Jesen na vasi organiziralo
ustvarjalno
delavnico
J e s e n s k a
dekoracija.
Bila je v prostorih
Društva Hrast
v Tržišču pod
vodstvom mlade
p e rs p e k t i v n e
dijakinje Petre
Knez, ki obiskuje
Kmetijsko šolo
Grm,
smer
hortikulturni
tehnik. Jesenske
zasaditve
že
krasijo središče
Tržišča.
Janja Seničar Tratar,
TD Tržišče

Obiskovalce razstave je pozdravila predsednica TD
Šentjanž Petra Majcen, s svojo navzočnostjo pa sta
nas počastila še predsednik KS Šentjanž Boštjan
Repovž in podžupan občine Sevnica Janez Kukec:
Povedala sta, da sta zadovoljna, da je želja po
kulturnem in umetniškem ustvarjanju v naših krajih
močna in plodna in da se že veselita prihodnjega leta,
ko bomo praznovali 10-letnico. Direktorica KŠTM
Sevnica Mojca Pernovšek pa je v pozdravu povedala,
da je lepo videti čedalje več obiskovalcev in gostov
na dogodku.To je dokaz, da organizatorji in tudi Izdelke kolekcij First Lady in tudi Visit Sevnica ter
ustvarjalci delajo v pravi smeri.
izbrana vina in suhomesnate izdelke lahko kupite
Na prvo jesensko nedeljo so nas tako božali sončni tudi v
žarki, umetniška dela pa so na prostem sijala v vsej
Turistični agenciji Doživljaj, Trg svobode 10,
svoji lepoti na Repovževi štali. Sklenilo se je še eno
8290 Sevnica (www.visit-sevnica.com) ali na
poglavje, a organizatorji že obljubljajo pestrost
gradu Sevnica, Cesta na grad 17, 8290 Sevnica
dogajanja tudi v prihodnje. Povabili so nas tudi na na
(www.grad-sevnica.com).
grad Sevnica na bienalno razstavo ArtEko 2018/2019.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k popestritvi
zadnje septembrske nedelje v Šentjanžu.

www.visit-sevnica.com

Vesna Perko
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Koledar prireditev
sobota, 2. 11.,
ob 10.00

Datum in ura

Prireditev
Z družino bomo graščaki grajski dan doživetij za otroke in družine

sobota, 2. 11.,
ob 10.00

Promenadni nastop mažoret Društva TRG Sevnica

sobota, 2. 11.,
ob 16.30
sobota, 2. 11.,
ob 18.00
sobota, 2. 11.,
ob 19.00
ponedeljek, 4. 11.,
ob 17.00
torek, 5. 11.,
ob 8.00
torek, 5. 11.,
ob 9.00
torek, 5. 11.,
ob 11.00
torek, 5. 11.,
ob 12.00
torek, 5. 11.,
ob 16.00
torek, 5. 11.,
ob 17.00
torek, 5. 11.,
ob 17.00
torek, 5. 11.,
ob 17.00
torek, 5. 11.,
ob 18.00
torek, 5. 11.,
ob 18.00
sreda, 6. 11.,
ob 16.00
sreda, 6. 11.,
ob 17.00
sreda, 6. 11.,
ob 18.00
sreda, 6. 11.,
ob 18.00
sreda, 6. 11.,
ob 18.00
četrtek, 7. 11.,
ob 17.00
četrtek, 7. 11.,
ob 17:00
četrtek, 7. 11.,
ob 18.00
četrtek, 7. 11.,
ob 18.00

ploščad pri spomeniku NOB v
Sevnici (v primeru dežja Športni Društvo TRG Sevnica, sekcija mažorete
dom Sevnica)

Odprtje posodobljene javne poti na odseku Reber-Kajič

pri domačiji Kajič - Trnovec 57

Krajevna skupnost Zabukovje

Osrednja prireditev s podelitvijo priznanj
ob prazniku Krajevne skupnosti Zabukovje

Večnamenski dom Zabukovje

Krajevna skupnost Zabukovje

Martinov koncert

v farni cerkvi v Šentjanžu

Društvo vinogradnikov Šentjanž

Predstavitev Centra za duševno zdravje odraslih Posavje

Kulturna dvorana Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica

Pohod po Sevniški planinski poti - poti Lojza Motoreta,
s Planine na Lisco
Predavanje Vlaste Moškon in Mateje Groboljšek Žgavc dr. med:
Bolje slišati, bolje videti

avtobusna postaja
na Planini pri Sevnici

PD Lisca Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica

Trški dvorec
(pri Občini Sevnica)

Občina Sevnica

Občina Sevnica

Društvo TRG Sevnica, foto sekcija

Slovesnost ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem

Športni dom Sevnica

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

Tai chi vadba - za začetnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tradicionalno srečanje ob občinskem prazniku

planinsko zavetišče pod sv.
Rokom

Planinsko društvo Lisca Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Regijsko srečanje Zveze društev upokojencev Slovenije:
Vesela jesen

Kulturna dvorana Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica

Ustvarjalne srede

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje Ladislava Golouha o zdravju kože

Konferenčna dvorana
Komunale Sevnica

Društvo invalidov Sevnica

Dobrodelni koncert: Občani Sevnice, stopimo skupaj!

Športni dom Sevnica

Območno združenje Rdečega križa Sevnica in
KŠTM Sevnica

Radogost večer Rudija Stoparja: gost Marjan Skumavc

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Izposojevališče Krmelj
(Knjižnica Sevnica)

Knjižnica Sevnica

Zaključna prireditev humanitarne akcije Mladinskega centra za živali

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Literarni večer Večerne zarje Društva upokojencev Sevnica:
Pozdravljena, jesen!

Knjižnica Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica

Srečanje prostovoljcev Rdečega križa občine Sevnica

Kulturna dvorana Šentjanž

Krajevna organizacija Rdečega križa Šentjanž

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku
s podelitvijo priznanj Občine Sevnica

Športni dom Sevnica

Občina Sevnica

Od zore do mraka: 12. celodnevno kolesarjenje
po občini Sevnica ob občinskem prazniku
Martinov pohod od pletenke do Malkovških goric
Pohod je na lastno odgovornost.

pričetek kolesarjenja v parku
pri Občini Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica

Tržišče, pri pletenki

TD Tržišče

Tradicionalno srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Koodinacijski odbor DIS Sevnica

Blagoslov in pokušina mladega vina

pri cerkvi sv. Jošta pod Lisco
Loka pri Zidanem Mostu

Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko
Razbor in Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj

Martinovanje na Studencu

Studenec

Društvo vinogradnikov Studenec

Gong kopel z Društvom Kerubin

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večer ljudske glasbe in plesa

Kulturna dvorana Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica,
Folklorna skupina Spomin

2. društvena tekma Kinološkega društva Posavje

poligon
kinološkega društva Sevnica

Kinološko društvo Posavje

pri cerkvi sv. Jurija v Trnovcu

Krajani Trnovca

Zaljubljeni Prifarci! Koncert najlepših ljubezenskih pesmi z damami

Športni dom Sevnica

Kulturno društvo Prifarski muzikanti

Odprtje čipkarske razstave: Pogled skozi čas

Mosconova galerija
na Gradu Sevnica

Klekljarska skupina Bucike in
Družinski inštitut Zaupanje

Bralni krožek za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Zbiramo spomine: kinematografija v Sevnici

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje primarija Boštjana Leskovarja:
Srčno popuščanje in kardiovaskularne bolezni

Kulturna dvorana Sevnica

petek, 8. 11.,
ob 17.00
sobota, 9. 11.,
ob 7.00
sobota, 9. 11.,
ob 10.00
sobota, 9. 11.,
ob 12.00
sobota, 9. 11.,
ob 14.00
sobota, 9. 11.,
ob 15.00
sobota, 9. 11.,
ob 17.00
sobota, 9. 11.,
ob 18.00
nedelja, 10. 11.,
ob 8.00
nedelja, 10. 11.,
ob 11.00
nedelja, 10. 11.,
ob 18.00
ponedeljek, 11. 11.,
ob 17.00
ponedeljek, 11. 11.,
ob 18.00
torek, 12. 11.,
ob 8.00
torek, 12. 11.,
ob 9.00
torek, 12. 11.,
ob 9.00
torek, 12. 11.,
ob 9.30
torek, 12. 11.,
ob 10.00
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Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku
Odprtje fotografske razstave Ljubomirja Motoreta:
Sevniških 40

To ni pika! - Otroška predstava
za abonma in izven

Blagoslov izvedenih del pri cerkvi sv. Jurija v Trnovcu in
srečanje krajanov, bogat srečolov

Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB
Položitev venca k spominski plošči na stavbi Okrajnega sodišča v Sevnici
Slavnostna seja občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB

november 2019

Kje?

Organizator - informacije

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica,
Društvo Sevniški graščaki in GLG Sevnica

pri spomeniku NOB
na Trgu svobode v Sevnici
pri spominski plošči
na stavbi sodišča v Sevnici
Dvorana Alberta Felicijana
na Gradu Sevnica

Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

torek, 12. 11.,
ob 17.00

Odprtje razstave likovno literarnega natečaja
"Na obisku pri Juriju Dalmatinu"

Knjižnica Sevnica

torek, 12. 11.,
ob 17.00
torek, 12. 11.,
ob 18.00
torek, 12. 11.,
ob 18.00
torek, 12. 11.,
ob 19.00
sreda, 13. 11.,
od 9.00 do 15.00
sreda, 13. 11.,
ob 16.00
sreda, 13. 11.,
ob 18.00
četrtek, 14. 11.,
ob 18.00
četrtek, 14. 11.,
ob 19.30
petek, 15. 11.,
ob 15.30
petek, 15. 11.,
ob 17.00
sobota, 16. 11.,
ob 17.00
sobota, 16. 11.,
ob 18.00
sobota, 16. 11.,
ob 19.00
sobota, 16. 11.,
ob 19.00
sobota, 16. 11.,
ob 19.00
nedelja, 17. 11.,
ob 9.00
nedelja, 17. 11.,
ob 9.00
nedelja, 17. 11.,
ob 9.00
nedelja, 17. 11.,
ob 16.00
ponedeljek, 18. 11.,
ob 16.00
torek, 19. 11.,
od 9.00 do 14.00
torek, 19. 11.,
ob 9.30
torek, 19. 11.,
ob 12.00
torek, 19. 11.,
ob 17.00
torek, 19. 11.,
ob 18.00
torek, 19. 11.,
ob 18.00
sreda, 20. 11.,
od 9.00 do 14.00
sreda, 20. 11.,
ob 16.00
sreda, 20. 11.,
ob 17.00
sreda, 20. 11.,
ob 18.00
četrtek, 21. 11.,
ob 19.00
sobota, 23. 11.,
ob 17.30
sobota, 23. 11.,
ob 19.00
sobota, 23. 11.,
ob 19.00
nedelja, 24. 11.,
ob 13.00
ponedeljek, 25. 11.,
od 9.00 do 12.00
torek, 26. 11.,
ob 17.00

Tai chi vadba - za začetnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Recital pesmi Kajetana Koviča: Križemsvet gredo stopinje

Kulturna dvorana Sevnica

Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica

Rokometna tekma 2.DRL člani: RK Sevnica - RD Alples Železniki

Športna dvorana Sevnica

RK Sevnica

Dan odprtih vrat Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica

Dom upokojencev in
Dom upokojencev in oskrbovancev
oskrbovancev Impoljca Sevnica Impoljca Sevnica

Ustvarjalne srede

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Predavanje Oskarja Zorana Zeliča:
Sprehod po zgodovini Sevnice prve polovice 20. stoletja

Knjižnica Sevnica

Društvo TRG Sevnica

Potopisno predavanje Vinka Šeška: Baltske države

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Avdicija - gledališka predstava
za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Odprtje igrišča in športnih površin na Dolnjem Brezovem

Športno igrišče pri čistilni
napravi Dolnje Brezovo

Krajevna skupnost Dolnje Brezovo

Z roko v roki: proslava ob 50-letnici Društva Sožitje Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Društvo Sožitje Sevnica

Predavanje: Življenje v nemški eko vasi Sieben Linden

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert Pevske skupine Lokvanj: Naših 15 let

Kulturni dom Krmelj

Društvo Svoboda Krmelj, Pevska skupina Lokvanj

torek, 26. 11.,
ob 17.00
torek, 26. 11.,
ob 18.00
torek, 26. 11.,
ob 18.00
od srede, 27. 11.,
do petka, 29. 11.,
od 8.00 do 14.00

Premierna gledališka predstava za otroke in mladino:
Grozni Gašper in mega gusarski zaklad
Martinovanje z živo plesno glasbo, degustacija vin, Martinova pojedina

Organizator - informacije
Knjižnica Sevnica, Slovensko protestantsko društvo
Primož Trubar – Podružnica Posavje, Valvasorjeva
knjižnica Krško, OŠ Krmelj in OŠ Jurija Dalmatina Krško

Hotel Ajdovec,
Restavracija Ajda

Gledališče Razbor pod odrom in Kulturno,
športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor
Hotel Ajdovec
Prijave: 81 60 30 60

Mažoretni večer

Športna dvorana Šentjanž

Mažoretno društvo Šentjanž

6. turnir Društva invalidov Sevnica v namiznem tenisu

Športni dom Sevnica

Društvo invalidov Sevnica

6. spominski šahovski turnir Društva invalidov Sevnica

Športni dom Sevnica

Društvo invalidov Sevnica

Tradicionalni vinogradniški Martinov pohod s Studenca na Primož

pričetek pohoda pri društveni
kleti na Studencu

Društvo vinogradnikov Studenec

Odprtje doma krajanov

Rovišče pri Studencu

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah Sevnica

Dan odprtih vrat Doma upokojencev Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

Dom krajanov Razbor

Krajevna skupnost Studenec v sodelovanju s
krajani
Avtošola Prah Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338
Društvo upokojencev Sevnica

Predavanje dr. Božidarja Jezernika:
Kulturna dvorana Sevnica
Vse kar ste želeli vedeti o nastanku Jugoslavije, pa niste imeli koga vprašati

Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica

6. turnir Društva invalidov Sevnica v pikadu

Gasilski dom na Šmarčni

Društvo invalidov Sevnica

Tai chi vadba - za začetnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Podelitev posebnih občinskih in regijskih priznanj
Moja dežela - lepa in gostoljubna

Dvorana Alberta Felicijana,
Grad Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica

Dan odprtih vrat Doma upokojencev Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

Ustvarjalne srede

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica
JSKD- OI Sevnica in
ZKD Sevnica

Koncert Big Banda Zagorje in razstava fotografij Bojana Dremlja

Mosconova galerija in
Stara galerija na Gradu Sevnica
Dvorana Alberta Felicijana
na Gradu Sevnica
Kulturni dom Loka pri Zidanem
Mostu

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

Športna dvorana Sevnica

RK Sevnica

Pohod po Telških stezicah
Dan odprtih vrat Društva upokojencev Sevnica

pričetek pohoda pri gasilskem
Kulturno športno društvo Telče
domu na Telčah
v prostorih Društva pokojencev
Društvo upokojencev Sevnica
Sevnica, Cankarjeva ulica 10

Tai chi vadba-za začetnike

Mladinski center Sevnica

Zaključek bralnega projekta Posavci beremo skupaj 2019
s pisateljem Samom Rugljem
Odprtje razstave XIX. Sevniškega likovnega shoda Grad 2019
in odprtje likovne razstave lanskega prvaka shoda Romana Verasa
TEDx Sevnica

TEDx Sevnica
KD Primož Trubar Loka

KŠTM Sevnica

Predstavitev dokumentarnega filma Štefana Celca Za Prekmurje gre! in knjige
Dvorana Alberta Felicijana
avtorja dr. Uroša Lipuščka Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference na Gradu Sevnica
1919 z gosti: dr. Urošem Lipuščkom, Milanom Kučanom in Ferijem Lainščkom

Občina Sevnica in Knjižnica Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert Luke Debevca Mayerja

v cerkvi Povišanja sv. križa
v Boštanju

Župnija Boštanj

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica

Enota VDC Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec,
enota Sevnica
november 2019
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Koledar prireditev, kultura
Kje?

Organizator - informacije

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: Zapojmo in zaigrajmo skupaj

Enota VDC Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec,
enota Sevnica

Ustvarjalne srede

Mladinski center Sevnica0

KŠTM Sevnica

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: Zapojmo in zaigrajmo skupaj

Enota VDC Sevnica

Predstavitev knjige Zgodba o lisici avtorice Irene Ameršek

Kolonija pri KD Krmelj

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: Zapojmo in zaigrajmo skupaj

Enota VDC Sevnica

Odloči se zase - Matjaž Holc

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

šola Loka

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Kulturna dvorana Sevnica

Rotary klub Sevnica

Športni dom Sevnica Sevnica

Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica

Kaligrafija s Katarino

Mladinski center Sevnica0

KŠTM Sevnica

Vencember:
otvoritveni dogodek in 6. razstava adventnih venčkov

sprehajalna pot ob Savi

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

feelOZOFIJA

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Vencember:
decembrska praznovanja skozi čas in delavnica adventnih venčkov
Gledališka predstava: Izpoved mazohista
v izvedbi Žaba gledališča Prosvetnega društva Vrhovo
18. tradicionalni turnir v ju-jitsu
za pokal Društva borilnih veščin IPPON Sevnica

Hiša otrok in umetnosti in Lutkovno gledališče FRU-FRU // lutkovna predstava //
režija in idejna zasnova: Katja Povše // igra in animacija: Ana Špik in Anže Virant // 30 min

Kulturna dvorana Sevnica

Deček in deklica se igrata s črkami, s katerimi
sestavljata svoji imeni. Toda ko po nesreči izpišeta
besedo POK se vse njune črke raztreščijo. Kmalu
najdeta samo nekaj okroglega – je to kolo, morda
žoga ali milni mehurček?
Ne, to je O, črka O.
Spoznata, da so črke povsod okoli nas, vsak
predmet je lahko črka in vsaka črka je lahko
predmet.
Med igranjem s predmeti odkrivata nove črke in
z njimi potujeta med deželami črk, kjer vsaka živi
po svoje – T-ji so tovarna, E je notno črtovje, D je
družinsko drevo …

OTROŠKI ABONMA in IZVEN

2+
TO NI PIKA!
torek - 5. NOVEMBER 2019 - 17.00

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

AVDICIJA

četrtek - 14. NOVEMBER 2019 - 19.30

Špas teater // ultra smešna komedija // besedilo:
Jurij Zrnec // režija: Jurij Zrnec //
igrajo: Miha Brajnik, Mario Čulibrk, Goran
Hrvačanin, Jernej Kogovšek, Dejan Krupič, Damir
Leventič, Saša Rajaković, Nik Škrlec in Alojz Svete/
Dario Varga - igra jih 6

Kulturna dvorana Sevnica
Za smeh v dvoranah in ljubezen do komedije v
umetnosti.Ne zamudite trenutka in komedije,
ki smo jo vsi nepotrpežljivo čakali!

PREDPRODAJA VSTOPNIC |
TA Doživljaj Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica | 07
81 65 462 in pol ure pred predstavo.
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Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota
Sevnica
Literarna sekcija Društva Svobode Krmelj v
sodelovanju s Knjižnico Sevnica
Varstveno delovni center Krško-Leskovec,
enota Sevnica

SEVNICA
KINO
KINO
november
Četrtek, 31.10., ob 17.00
BACEK JON FILM: FARMAGEDON
animirana družinska pustolovščina
SINHRONIZIRANO

Sobota, 2.11., ob 17.00
BACEK JON FILM: FARMAGEDON
SINHRONIZIRANO

Sobota, 2.11., ob 19.00
TERMINATOR: TEMAČNA USODA

akcijski z.f. spektakel

Petek, 8.11., ob 17.00
BACEK JON FILM: FARMAGEDON

SINHRONIZIRANO

Petek, 8.11., ob 20.00
DEŽEVEN DAN V NEW YORKU

(dekliški večer z Cocktail)
romantična komedija

Sobota, 16.11., ob 17.00
PRI ADDAMSOVIH

aninimirana družinska komedija
SINHRONIZIRANO

Sobota, 16.11., ob 19.00
BITKA ZA MIDWAY

zgodovinska vojna akcijska drama

www.kstm.si

Sobota, 23.11., ob 17.00
LEDENO KRALJESTVO

animirana družinska pustolovščina
SINHRONIZIRANO

Sobota, 23.11., ob 19.30
KICKBOKSERKA
družinska akcijska drama

www.gremovkino.si
www.kstm.si

Prireditev

FB: KinoSevnica
Instagram: @kino_sevnica

Datum in ura
sreda, 27. 11.,
ob 11.00
sreda, 27. 11.,
ob 16.00
četrtek, 28. 11.,
ob 11.00
četrtek, 28. 11.,
ob 17.00
petek, 29. 11.,
ob 11.00
petek, 29. 11.,
ob 17.00
petek, 29. 11.,
ob 17.00
petek, 29. 11.,
ob 18.00
sobota, 30. 11.,
ob 8.00
sobota, 30. 11.,
ob 15.00
nedelja, 1. 12.,
ob 14.00
ponedeljek, 2. 12.,
ob 16.00

Kultura
Ustvarjalnost Toneta
Kralja na oktobrskem
Radogost večeru

Rosa po ljudsko

Odprtje bienalne razstave
ArtEko 2018/19 &
Art Selection

Poletje se je končalo, prišli so novo obdobje, novi
čas, jesen. Vsi se že pridno pripravljamo na zimo in
pobiramo sadove preteklih mesecev. In ob vsem
Tone Kralj (1900–1975) je bil slovenski slikar, kipar, delu, pri katerem se zberejo družina in prijatelji, pa V četrtek, 17. oktobra, je na sevniškem gradu
grafik in ilustrator, eden osrednjih predstavnikov naj bo to trgatev, ličkanje, pobiranje krompirja ter potekalo odprtje skupinske razstave udeležencev
ekspresionizma. Kot začetnik ekspresionizma in podobno, se včasih še kje oglasi ljudska pesem. V umetniške kolonije ArtEko 2018 in 2019.
V sklopu projekta Art Selection je potekala tudi
nove stvarnosti je Poskušal ustvariti ravnotežje med
predstavitev umetniških vinskih etiket na buteljkah
izraznostjo in dekorativnostjo. Leta 1972 je za svoje
barikirane modre frankinje Grajska kri letnik 2016,
umetniško ustvarjanje prejel Prešernovo nagrado.
ki je pridelana
iz
posebej
izbranega
grozdja modre
frankinje
iz
grajskega
vinograda.
Oplemenitena
je z dveletnim
zorenjem
v
Krajnčevem
barrique sodu
Skupina Rosa
iz slovenskega
mislih na to je KUD Rosice 21. septembra pripravil
hrasta, kar ji
koncert z naslovom Rosa po ljudsko.
zagotavlja tudi
Čar ljudskih pesmi je njihovo besedilo. Zgodbe, ki
dolgoživost.
Od Pekla do
Leta 1974 je bila postavljena stalna zbirka v Galeriji opevajo ljubezen, vojno, revščino, veselje in lepote
gradu se je
Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, v katero so leta narave ... In na ljudkem večeru smo lahko prisluhnili
pretakala
1983 dodali tudi dela njegovega brata Franceta. zelo zanimivim prigodam – žalostnim in mogoče
ustvarjalna
Oktobra smo njegovo ustvarjalnost zaznamovali tudi tudi malo hudomušnim. Prepevale so jih ljudske
na sevniškem gradu. V Okno Radogost smo namreč skupine iz Posavja in Dolenjske: Pevci iz Globokega, pot grajske krvi. Zarila se je v vse pore hrastovih
postavili bronasti relief kaminske plošče, s prepletom Ljudske pevke Solzice, Ljudski pevci Boštanj, Družina sodov in se prelevila v tisto najbolj plemenito
frankinjo barrique. Z novo preobleko 12 slikarjev
dogajanja v prvi slovenski povesti Frana Levstika Drstvenšek in Vaški pevci iz Šentruperta.
Krpan z Vrha (1858). Kiparsko izdelani prizori izhajajo Gosti so skupaj z gostiteljicami, Skupino Rosa, je zaokrožila vse letne čase. Na vsaki steklenici je
iz ilustracij v tej knjigi, ki jo je Tone Kralj ilustriral leta pričarali čudovit ambient. Zato še enkrat hvala njim bilo predstavljeno eno umetniško delo, izbor 12
umetnikov, udeležencev mednarodnega srečanja
1954. Uvodni glasbeni recital k Radogost dogodku in vsem, ki ste nam pomagali pri organizaciji.
ArtEko Šentjanž in Kozjansko. Obiskovalci so imeli
sta izvedli prof. Andreja Zupanc na violini in prof.
Vir: Skupina Rosa ekskluzivno priložnost kupiti vino že na dogodku,
Polona Soban na violončelu iz Glasbene šole Sevnica.
tudi z avtorjevim podpisom. Obenem je potekala
tudi predstavitev koledarja ArtEko za jubilejno leto
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
2020.
Kulturni program prireditve so obogatili glasbeniki
Andrej Fon (saksofon), Zoran Košir (kitara), Aleš
Košir (bobni), Andraž Jene (bass kitara), Špela Troha
Ogorevc (klavir) in Vladimir Janc (vokal).
Razstava je na ogled, kadar je gradu odprt, do
vključno 9. novembra 2019.
V soboto, 5. oktobra, je v znameniti Lutrovski kleti
pod sevniškim gradom potekal koncert čudovite
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
glasbe, prepletene z melodijami nepozabnih skladb Oblo in oglato je naslov tematskih razstav, ki jih je za
s pridihom opernega petja. Na koncertu Nine Berger sezono 2019/2020 razpisal Javni sklad RS za kulturne
z gosti (Dejan Jakšić (klavir), Klavdija Novšak (violina), dejavnosti.
Zoran Košir (kitara)) smo slišali prirejene ljudske Na regijsko razstavo, ki je bila za območje Dolenjske,
pesmi in Avsenikove melodije narodno-zabavne Posavja in Bele krajine letos pripravljena v Črnomlju,
glasbe, lahkotne operne arije, glasbo slovenskih in v cerkvi sv. Duha, so v ožji izbor prišli tudi sevniški
tujih popevk, šansonov in drugega.
likovni umetniki, in sicer: Rudi Stopar, Pavla Černigoj,
Milena Roštohar in Nevenka Flajs. Izbor del je opravil Člani literarne skupine Sev smo se ponovno zbrali na
literarni delavnici v prostorih Družinskega inštituta
akademski slikar Robert Lozar.
Zaupanje. Posvetili smo se prebiranju avtorskih
proznih del in poeziji. Dotaknili smo se analize
del, delavnico pa popestrili z domačinom Igorjem
Umekom iz Senovega, in sicer njegovo zbirko
poezije Bele češnje. Prebirali smo njegove pesmi in
ocenjevali slog pisanja v besedi in strukturi.

Koncert Nine Berger
z gosti v Lutrovski kleti

Na regijski tematski
razstavi Oblo in oglato
razstavljali tudi sevniški
likovni umetniki

Literarna srečanja
v Sevnici

Na koncertu je bila tudi premierno predstavljena
prva avtorska pesem Nine Berger z naslovom Luna
sanjava.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.grad-sevnica.com

Milena Roštohar, Pavla Černigoj, Nevenka Flajs
in skulptura Rudija Stoparja

Naslednje srečanje bo 12. novembra ob 17. uri v
prostorih Družinskega inštituta Zaupanje.
Jeseni 2019 bodo po Sloveniji potekale regijske Vabimo vse, ki radi ustvarjate in imate radi slovensko
razstave, leta 2020 pa državna tematska likovna besedo, da se nam pridružite, pa tudi tiste, ki dela
razstava, ki bo plod izbranih del na desetih regijskih radi le prebirate. V sproščenem duhu se srečujemo
enkrat na mesec. Vabljeni.
razstavah.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Tanja Košar, članica literarne skupine Sev Sevnica
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Mladina
Podjetniški večer
v oktobru

Športno druženje
OŠ Šentjanž in Tržišče

Zaključek likovnega
natečaja MC Sevnica
ob tednu otroka

V petek, 11. oktobra, smo v prostorih Mladinskega
centra Sevnica pripravili prvi Podjetniški večer. Na
srečanje so prišli obiskovalci z različnimi idejami o Likovni natečaj ob tednu otroka je organizirala Zveza
prijateljev mladine Slovenija, priključili pa smo se mu
podjetniški poti.
tudi v MC Sevnica.

V sredo, 9. oktobra, smo se učenci OŠ Milana Majcna
Šentjanž od 1. do 9. razreda odpravili v Tržišče. Čakal
nas je zelo zanimiv športni dan. Učenci od 6. do 9.
razreda smo na začetku odigrali prijateljsko tekmo v
nogometu, in sicer naši fantje proti fantom iz Tržišča
ter dekleta proti dekletom.

Pogovarjali smo se z Danilom Brečkom in Vesno
Kovačič, predstavila pa sta nam svoj način življenja.
Danilo je vzgojitelj predšolskih otrok, ki se je odločil
za opravljanje službe v daljni Angliji, Vesna pa je po
poklicu specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki
se je znašla v svetu pralnih pleničk in lastni znamki
Bum Bum. Z obema smo razglabljali o začetkih in
težavah, s katerimi sta se spopadali, ter začrtanih
poteh in ciljih, ki jih še želita doseči. Pri tem jima
želimo veliko uspeha, predvsem pa vztrajnosti.
Naslednji podjetniški večer bo v čarobnem mesecu
decembru.
Lepo vabljeni.

Hvala vsem, ki ste sodelovali s svojimi umetninami,
hvala tudi vsem mentorjem, ki ste pomagali pri
ustvarjanju. Zdaj pa držimo pesti, da bo vsaj nekomu Dosegli smo dobre rezultate in zelo resno tekmovali.
izmed 60 avtorjev risbic uspelo in bo njegovo delo Po prijateljski tekmi je sledil kros, na katerem so tekli
objavljeno na koledarju ZPMS za leto 2020.
vsi razredi (od 1. do 9). Učenci smo se tako družili celo
dopoldne in marsikje so se spletle trdne prijateljske
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica vezi. Po končanem krosu je sledilo podeljevanje
priznanj, učitelji pa so ga opravili prav z veseljem.
Vsakdo je bil ponosen na svoj rezultat in zasluženo
mesto. Veseli in polni ponosa smo odšli domov.

Saša Senica

Leja Musar, 9. razred

Vabilo na predavanje:
Kako izdelati življenjepis
in se učinkovito pripraviti
na razgovor za delo
Rotaract klub Sevnica vas skupaj s Študentskim
klubom Sevnica vabi na predavanje Kako izdelati
življenjepis in se učinkovito pripraviti na razgovor za
delo.
Na teoretičnem delu in delavnicah se bomo naučili,
kaj mora vsebovati dober življenjepis, kaj vključiti
v motivacijsko pismo in kako narediti dober vtis
na prvem razgovoru, pridružil pa se nam bo tudi
podjetnik in nam iz prve roke povedal, kaj od
kandidatov pričakuje, preden jih zaposli.
Vsak udeleženec bo prejel bon za kosilo v eni izmed
restavracij v Sevnici, brezplačno članarino v knjižnici
in potrdilo o obisku predavanja, poskrbljeno pa bo
tudi za pogostitev. Vabljeni vsi študenti, dijaki in
iskalci zaposlitve.
Zaželjene so predhodne prijave na email:
rotaractsevnica@gmail.com.
Se vidimo 23. novembra ob 16. uri v prostoru
DoMladih (nekdanja trgovina na bazenu).
Sanja Slemenšek, Rotaract klub Sevnica

Zaključek
tedna otroka na
OŠ Milana Majcna Šentjanž

V petek, 11. oktobra, smo zaključili dejavnosti v
letošnjem tednu otroka. Sredi dopoldneva je pouk
prekinila sirena, ki je naznanila začetek evakuacijske
vaje. Vsi učenci in učitelji smo se po varni poti napotili
do izhoda in se zbrali na šolskem igrišču.

Začetek novega
skavtskega leta

Začenja se novo jutro in listje nosi rahel jesenski
veter. Skavtski voditelji smo se po zajtrku odpravili
iz župnišča pripravit vse potrebno za prvo srečanje.
Zbrala se bo vsa skavtska mladina Tržišča in okolice
in obeta se zelo živahno dopoldne. Že 20 minut pred
osmo se prikažejo prvi korenjaki. Najbolj radovedni
so fantje in dekleta, ki se bodo k skavtom vpisali
prvič. Pred cerkvijo postavimo mizo za prijave,
deset metrov stran pa se že začenjajo igre in bansi
v krogu. Ob uri starše povabimo na hiter sestanek,
kjer se voditelji predstavimo in jim opišemo skavtske
aktivnosti med letom. Ko končamo prijavljanje, se vsi
Po kratki predstavitvi dejavnosti PGD Šentjanž skupaj v gosjem redu odpravimo na igrišče.
smo si ogledali čisto pravi požar, zaposleni pa smo
ga v ustrezni opremi uspešno pogasili z gasilskim
aparatom. Učenci so si nato ogledali gasilsko vozilo
in opremo, preizkusili pa so se tudi v gašenju
namišljenega požara z ročniki. Pestro in malo
drugačno dopoldne smo sklenili s peko kostanja in
plesom.
Gasilcem PGD Šentjanž se zahvaljujemo za obisk in
zanimivo predstavitev.
Sara Gačnik

Najprej se spoznamo, nato se razdelimo v štafete in
tekmujemo na poligonu. Prav vsi člani, od tretarčkov
do bodočih maturantov, tečejo in skačejo na vso
moč. Kmalu nam začne primanjkovati časa, zato se
razdelimo po starostnih skupinah in se ob sestavljanju
sestavljanke pogovorimo o naših pričakovanjih za
novo leto. Med tem voditeljice iz naših podpisov
sestavijo papirnato hišo, ki predstavlja, da gradimo
celoto in podpiramo drug drugega. Sledita še
fotografiranje, molitev in že vsi hitimo domov.
Vir: Tihi Ris

Uživajte...
POČITNICE !
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Mladina
Rožnati tek za življenje
V soboto, 5. oktobra, je potekala dobrodelna
prireditev Rožnati tek za življenje, z namenom
obeležitve meseca boja proti raku dojk pa jo je
organiziral Center za krepitev zdravja Zdravstvenega
doma Sevnica v sodelovanju s slovenskim združenjem
Europa Donna in še več partnerji, med drugim tudi z
Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica. Zbrana sredstva
so namenjena društvu Europa Donna Slovenija in
Šolskemu skladu naše šole. Za zaposlene na naši šoli
je že ves mesec pred prireditvijo potekalo zbiranje
prostovoljnih prispevkov na šoli. Prav tako je po
šolskem radiu ravnateljica povabila učence na tek.
Prireditev se je začela ob 8. uri, in sicer s testom
hoje na dva kilometra, nadaljevala se je s tekom na
tri kilometre in nazadnje s tekom na pet kilometrov.
Teklo je tudi veliko učiteljev naše šole, ki so spremljali
učence tekače. Nosili so šolske majice. Po teku so si
lahko udeleženci privoščili bograč in jabolčni zavitek.

tekači

Na dogodku je bila tudi manekenka Jana Koteska,
prireditev je vodil Lovro Prešiček iz kanala Neki
Neki, za glasbo pa je poskrbela skupina Rockdefekt.
Prireditev je trajala do 12. ure. S tem tekom smo tudi
Sevničani dokazali svojo dobrodelnost, saj smo zbrali
skoraj 1900 evrov.
Nina Krmelj, 8.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Mladi izdelovali
ptičje hišice iz lesa
V sklopu popoldanskih aktivnosti v MC Sevnica smo
organizirali mizarsko delavnico za mlade. Lesene
deščice je doniralo podjetje Podgorje, pripravili pa
smo še potrebna orodja za izdelavo ptičjih hišic.
Na delavnici je sodelovalo 20 mladih, izbirali pa
so lahko med dvema različnima videzoma ptičjih

hišic. Zavzeto so se lotili izdelovanja. Pri tem jim je
pomagal mentor Gregor Sinkovič, pomagali pa so si
tudi z izdelanima modeloma stenske in samostoječe
ptičje hišice. Mladi so navdušeno sestavljali in
izdelali svojo izbrano ptičjo hišico. Z veseljem so jo
odnesli domov, da bodo pozimi vanjo natrosili hrano
za ptice. Aktivnosti za mlade v sklopu programa
Večgeneracijski center Posavje izvaja Družinski
inštitut Zaupanje. Program podpirajo Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
podjetje Hess in Evropski socialni sklad.
Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Saša Llapushi
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Spoštovani
ljubitelji rokometa
Rokometni klub Sevnica je zakorakal v novo
tekmovalno sezono. Z novim vodstvom kluba in
novo energijo želimo omogočiti odlične razmere
za treniranje rokometašev in rokometašic. Največji
poudarek bo na delu z mladimi, s člansko ekipo
pa si prizadevamo za višjo raven tekmovanja. Pod
vodstvom izkušenih trenerjev izvajamo treninge
v Športni dvorani Sevnica in Športnem domu

Sevnica. Povečali smo število članov kluba, kar nas
navdaja z optimizmom za v prihodnje. Dejavni smo z
naslednjimi selekcijami:
• Mini rokomet za deklice in dečke (1.–5. razred OŠ)
• Mlajše deklice B (2008, 2009)
• Mlajši dečki A (2007, 2008)
• Mlajši dečki B (2008, 2009)
• Mlajši dečki C (2009, 2010)
• Starejši dečki A (2005, 2006, 2007)
• Starejši dečki B (2006, 2007, 2008)
• Kadeti (2003, 2004, 2005)
• Člani
Poleg rokometašev, ki že vrsto let uspešno tekmujejo
v sklopu Rokometne zveze Slovenija, nas veseli
tudi, da so po dolgih letih tudi deklice odigrale prvo
uradno tekmo. Upamo, da se bo v prihodnje še več
žensk odločilo za ta šport.
Vabimo vse zainteresirane igralce in igralke rokometa,
da se pridružite uspešnemu sevniškemu klubu. Več
informacij dobite na naslovu rksevnica@gmail.com,
na katerem se lahko tudi vpišete v društvo.
Vabimo pa vas tudi na oglede rokometnih tekem,
da bomo skupaj navijali in doživljali uspehe naših
rokometašic in rokometašev.
Vir: Rokometni klub Sevnica

ČE BI
RAD BIL
PRVAK,
SE BORI
RUNDO
VEČ.

Končana liga
za discipline 25 m
Od 9. maja do 19. septembra je na strelišču Izem
nad Radno v organizaciji Strelskega društva Marok
Sevnica potekala strelska liga za discipline 25 m. V ligi
je sodelovalo 28 tekmovalcev iz sevniške občine, v
sedmih krogih lige pa so se pomerili za strelska odličja.
Najboljši s pištolo s središčnim vžigom (kaliber 9 mm)

Naslove državnih prvakov v full karate combat so
osvojili Denis Orač, Blaž Pečnik pri članih, Amadej
Božič pri kadetih, Tadej Božič dvakrat, Anže Kermc,
Tilen Cvelbar, Matic Grilc, Matic Paskvale in naslov
podprvaka Gašper Štigl pri mlajših kadetih.

Športni rezultati preostalih naših članov KBV Sevnica
v kata:
1. Maksimiljan Stopar, Klara Štigl, Ivana Ćerić,
Gašper Štigl,
2. Požun Tilen,
Z leve Matej Kolman, Danilo Petrin in Janko Božič
3. Cesar Žak, Matic Paskvale, Matic Grilc,
je bil Danilo Petrin, ki je zmagal šestkrat (vsaka zmaga
Nina Paskvale,
prinese 30 točk) in bil enkrat drugi, s čimer je osvojil
206 točk in prvo mesto. Drugi je bil Matej Kolman
Jurij Orač
s 132 točkami in tretji Janko Božič s 130 točkami.
Na pištoli z robnim vžigom (kaliber 5,6 mm) je bil
najboljši Jani Košir, ki je s štirimi zmagami, dvema
drugima mestoma in enim četrtim mestom dosegel
194 točk in osvojil prvo mesto. Drugi je bil Zdenko
Frece z doseženimi 130 točkami in tretji Janez Jakič z
doseženimi 120 točkami.
V jesenskem in zimskem času, na zaprtih streliščih Sevniška skupina Društva Šola zdravja je 10. oktobra
v Sevnici in Boštanju, potekajo lige za discipline 10 ob pol osmih telovadila v šoli na povabilo Mirjane
m (zračna puška in pištola), v katerih poleg članov Jelančič, ravnateljice Osnovne šole Sava Kladnika
sodelujejo vse mlajše kategorije (mlajši dečki/ Sevnica. Ker je zunaj deževalo, smo veselo vadili v
deklice, starejši dečki/deklice, kadeti/kadetinje ter telovadnici s številnimi učenci in pedagogi.
mladinci in mladinke).

Sevniška skupina
Društva Šola zdravja
v šoli in vrtcu

Mirko Ognjenovič

Karate fest
Vzorno pripravljena XXIX. Tradicionalna športna
prireditev Karate fest je v Športni dom Sevnica
privabila nekoliko manj kot 150 mladih karateistov
iz 11 slovenskih karatejskih klubov. Navzoče je
nagovoril predsednik KBZS prof. Vladimir Sitar in
izrekel prijazno dobrodošlico, mladim tekmovalcem
pa zaželel veliko uspeha. Po predstavitvi klubov,
sodnikov in sodniškem pozdravu so se tekmovalci
v dopoldanskem delu najprej pomerili v prikazu
karatejskih form kata, sledile pa so še borbe v
kontaktnem karateju. Številni obiskovalci, ki so
dodobra napolnili tribuno in prireditveni prostor
ob boriščih, so lahko spet »na delu« videli trenutno
najboljše borce kontaktnega karateja.

Šola zdravja v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica

In s kakšnimi vtisi smo se vračali domov? Čudovitimi!
Zakaj? Ker smo ugotovili, da ta šola ni samo hiša
učenosti, v kateri prijazni pedagogi niso samo
pedagogi, ampak tudi drugi starši, ki tolažijo in
objemajo učence. Namreč: globoko me je ganil
prizor na hodniku po končani vadbi, ko smo videli
učenko, ki je pritekla k ravnateljici, jo objela in ona jo
je prav materinsko stisnila k sebi brez besed. Upam
in želim, da to starši zvedo od svojih otrok, kako so
v varnih, skrbnih in ljubečih rokah pedagogov, in
hvala vam za to spoznanje tudi od nas vseh članov
Šole zdravja, saj smo večinoma že vsi babice in dedki,
ki obožujemo svoje vnuke in pravnuke. Prav tako
velikokrat slišimo vsi sosedi osnovne šole, kako ob
različnih športnih in drugih prireditvah ravnateljica
in drugi pedagogi prijazno spodbujajo in pohvalijo
svoje učence za različne uspešne rezultate. Na koncu
se lepo zahvaljujem ravnateljici za predstavitev dela
na šoli in pogostitev. Polepšali ste nam deževni dan.
Podobno je tudi v Vrtcu Ciciban Sevnica, v katerem
ob četrtkih vadimo s cicibančki po 15 minut.
Vzgojiteljice in njihove pomočnice so prave druge
skrbne mamice, ki pazijo na vsak otrokov gib, da bo
izveden čim bolj varno in zdravo. Tudi vam hvala v
imenu vseh nas.
Vse dobro želimo.
Mici Jeler
Foto: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica in Romana Ivačič
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Slovenski pokal v ju-jitsu
tehnikah, mladi iz IPPONA
ponovno na stopničkah
(1. krog)
Na prelepo, drugo soboto v oktobru so naši
mlajši člani nastopili na Pokalnem tekmovanju v
prikazovanju ju jitsu tehnik, organiziran pa je bil v
sodelovanju JJZS, ŠD SIBOR v Kočevju. Tekmovalce
sta ob tatamiju spremljala Sensei Roman Kump in
Shihan Miran Grubenšek. Sodniškemu zboru se je
pridružil Sensei Dušan Korene.

German open 2019
in Maša Medvešek
Odprto prvenstvo German open 2019 v nemškem
Hanau je bilo uspešno tudi za Sevničanko,
reprezentantko Slovenije v ju jitsu Mašo Medvešek.
V dneh 5. in 6. oktober je na odprtem prvenstvu
German open nastopilo več kot 600 tekmovalcev iz
24 držav. Izreden uspeh s 3. mestom v skupni uvrstitvi

11 medalj za karateiste
19. pokal Rogaške Slatine in
13. SKIF Domžale open

Naši mladi karateisti so se udeležili dveh tekmovanj.
Z nastopom na 19. Pokalu Rogaške v športnem
karateju, na katerem so osvojili 11 medalj, so se
udeležili še 13. Mednarodnega SKIF turnirja v
tradicionalnem karateju. Tu smo žal domov odšli
praznih rok, še najbliže medalji pa je bila Ivana Ćerić,
ki je osvojila 4. mesto. Naši mladi športniki so kljub
temu pokazali pravo borbenost, dobre nastope,
manjkalo pa jim še malo odločnosti in športne
sreče. Na zmagovalne stopnice so se zavihteli z
drugim mestom Klara Štigl, Amadej Božič, Matic
Grilc, Tadej Božič, Matic Paskvale, Gašper Štigl, Anže
Kermc in Ivana Ćerić pa so se morali zadovoljiti s
tretjim mestom. V Domžalah so poleg Ivane in Klare
nastopili še Gašper Sladič, Žak Cesar, Sven Urh, Tilen
Požun in Maksimilijan Stopar. Nastop na tekmovanju
je omogočilo podjetje KOOP Trgovina Brežice, klub
pa se mu zahvaljuje za podporo in pomoč pri razvoju
sevniškega karatejskega podmladka.

Dobitniki medalj Karate festa

je dosegla slovenska reprezentanca v ju jitsu. Zanjo
je nastopila tudi članica DBV Ippon Sevnica, Maša
Medvešek, ki je s 5. mestom dosegla lep uspeh in s
tem preverila kondicijo pred bližajočim se evropskim
prvenstvom na Kreti v oktobru in svetovnim
prvenstvom v Abu Dabiju v novembru.
Miran Grubenšek

Una Grubešič zmagovalka
zaključnega teniškega
mastersa v Kopru

Mladi so ponovno dokazali, da spadajo v vrh
slovenskega ju jitsa. Predvsem je bilo veselo
spoznanje, da je bilo za nekatere to prvo tekmovanje
in so tekmovanje zaključili na »stopničkah« ob
prevzemu medalj. Njihovih rezultatov so se na
tekmovanju in doma veselili vsi skupaj z novimi
člani, ki so v preteklem tednu začeli vadbo v novem
vadbenem centru ju jitsa & juda na OŠ Blanca.
Mladi športniki si postajajo vzor drug drugemu. Vsi
se zahvaljujemo za pomoč pri udeležbi naših mladih
na tekmovanju: Tanin Sevnica, TA Prah Toni Sevnica, Hvala tudi medijski hiši Posavski obzornik in Grajskim
novicam, ki spremljata naše športnike na njihovi
Maxim Trebnje.
tekmovalni poti in poročajo o njihovih uspehih.
Rezultati;
1. mesto: Andreja Urh,
Jurij Orač
2. mesto: Tjaša Jesih, Lea Gobec,
3. mesto: Anže Traven, Katjuša Udovč, Eneja Božič,
4. mesto: Erik Pinoza, Žiga Mirt, Špela Mirt,
5. mesto: Jaš Klavs, Aleks Švelc, Nastja Brce,
6. mesto: Žnidaršič Špela, Gobec Maja,
9. mesto: Anja Starc,
11. mesto: Matevž Simončič.
V soboto, 12. oktobra, je v športnem parku na
Miran Grubenšek Ravnah na Koroškem potekal 53. kros občinskih
reprezentanc. AK Sevnica je zastopalo 10 atletov v
različnih starostnih kategorijah.

53. kros
občinskih reprezentanc

Varovanka Teniške akademije Gospod Ficko Tenis iz
Sevnice nadaljuje zmagovalno tradicijo.
Na zaključnem masters turnirju Tenis Slovenije v
kategoriji od 8 do 11 let, ki je potekal v organizaciji
Teniškega kluba Koper, so nastopali najboljši slovenski
teniški igralci in igralke.
Neutrudljivi trenerji Strokovnega sveta v DBV IPPON
Sevnica so ob lanskem praznovanju 20-letnice
delovanja sklenili, da bodo zaradi velikega zanimanja
med mladimi za ju jitsu na Blanci ustanovili vadbeni
center.

Na OŠ Blanca odprt
vadbeni center ju jitsu

Luka in Tomaž, ekipna zmagovalca

Odlične razmere v novi telovadnici OŠ Blanca
za mlade jujitsarje in judiste.

Dobro sodelovanje s starši in omenjeno zanimanje,
da bi se pridružili Ajdi in Jakobu Stritarju (ki že nekaj
let pridno vadita v VC Sevnica), sta dosegla cilj.
Dne 1. oktobra je bila ob soglasju in podpori Osnovne
Po lanski zmagi v kategoriji mini tenis je bila Una tudi šole Blanca na šoli ustanovljena vadbena skupina za
letos boljša od vseh tekmic in je zasedla 1. mesto športno in rekreativno vadbo ju jitsa. Treningi bodo
v kategoriji midi tenis, kar je odlična spodbuda za vsako sredo od 17. do 18.30, vodil pa jih bo mojster
njeno nadaljnjo teniško pot.
Roman Kump 1. dan.
Gregor Ficko

Miran Grubenšek

Iza Vencelj je dosegla v svoji kategoriji 1. mesto,
Sergeja Šturkej pa v isti kategoriji 13. mesto. Njuni
uvrstitvi sta zadostovali za ekipno 4. mesto med
mlajšimi pionirkami B. Tjaš Pelko je zmagal med
starejšimi pionirji A, na 2. mesto se je uvrstil Tomi
Bajc. Ekipno sta dosegla 1. mesto. Med starejšimi
pionirkami A sta slavili Ajda Slapšak (1.) in Naja
Zupančič (2.) ter prav tako dosegli ekipno zmago v
svoji kategoriji. Lea Haler je zmagala med mlajšimi
mladinkami, Nika Dobovšek je zasedla 2. mesto.
Tudi Lea in Nika sta postali ekipni zmagovalki. Mlajša
mladinca Luka Lazar z 2. mestom in Tomaž Sešlar, ki
je tekmo končal na 4. mestu, sta ekipno prav tako
zasedla 1. mesto.
Odlični rezultati, ki so jih dosegli sevniški atleti, so
jih ob koncu tekmovanja uvrstili na skupno 4. mesto
med vsemi ekipami.
Vir: AK Sevnica

november 2019

21

Iz preteklosti v sedanjost
Pismo iz Zagreba
Vplivno območje mesta Zagreb je še v bližnji
preteklosti segalo najmanj do Zidanega Mostu.
Zagrebčani so v večjih skupinah prihajali na Lisco.
Gozdne sadeže je bilo mogoče najbolje prodati na
tržnici v Zagrebu. Še vedno pa so med nami družine,
ki imajo tam sorodnike.
Maja sem prejel zanimivo pismo od Marinke Jocić,
Slovenke iz Zagreba. V njem sta bila tudi marčevska
številka revije Novi odmevi in besedilo pesmi Zasavska
balada pokojne avtorice Tončke Radej Tkalčević, ki je
bila Sevničanka. Zelo me je ganilo spoznanje, da na
območju sosednje države, zlasti pa v Zagrebu, deluje
močna in aktivna slovenska skupnost, o čemer nas
mediji zelo skopo obveščajo. V marčevski številki
revije Novi odmevi je med vsebinsko zanimivo in zelo
bogato vsebino v rubriki Ali ste vedeli napisano:

Jesen
v 15. stoletju in da je na začetku 19. stoletja šestina
reškega prebivalstva doma govorila v enem izmed
slovenskih narečij, leta 1880 pa še vedno več kot
desetina.
... da je po deležu slovenskega prebivalstva skozi
zgodovino prednjačil Zagreb, v katerem se je že ob
popisu leta 1890 več kot 15 odstotkov meščanov
opredelilo za Slovence.
... da zmotnost predstave o pretežno priselitveni
naravi Slovencev na Hrvaškem potrjujejo tudi popisni
podatki iz leta 1961, ko je skoraj polovica od 39.101
slovensko opredeljenih prebivalcev na Hrvaškem
živela od rojstva.

Sončni žarki ližejo roso
in hladna sapa jim krade moči.
Drevesa odštevajo liste,
objete v gosto meglen plašč,
šumijo kapljice rose
v objem mrtvemu listju.
Rjavijo trave zadnje moči
kot mojstri, ki molčijo
z ognjem v ustih.
Vinska trta rdeči
brez svojih biserov,
kot berač na ulici bogatih
čaka na milost zime,
bičana z vetrom.
Stotine kril zakriva nebo,
hlad bode v srce,
zadnji glas ptic iskat gre toplino.
Z vsakim odhodom se vrača.
Rane in dolge noči
pokrivajo mrakobnost hladnega dne.
Nebo temni. Rado se ulije.
Dež moči vsepovprek.
Škrlati obraz gozdov
že od pradavnine.
Ogolelih rok dreves
stare žile olesenele
štrlijo jeseni v pozdrav.
Tanja Košar

Posujte moj pepel
Posujte moj pepel na zelene trave
z biseri rose tako bujne, sanjave.
Z vetrom svobodno naj poletim,
povsod po svetu se razkropim.

... da so se Slovenci na Hrvaškem začeli v društva ... da sta bila za priseljevanje Slovencev poleg
organizirati na začetku 20. stoletja, najprej v Pulju Varaždina in Karlovca najprivlačnejša največji urbani
leta 1904, nato v Karlovcu leta 1905 in na Reki leta središči Zagreb in Reka.
1909, vendar so ta društva prenehala obstajati.
... da trideseta leta 20. stoletja pomenijo vrhunec
... da je od društev, ki še vedno delujejo, najstarejše popisne zastopanosti Slovencev na današnjem
Slovenski dom v Zagrebu, še pred tem pa je od leta ozemlju Hrvaške, ko je bilo slovenskih prebivalcev
1920 krajši čas delovalo Društvo Triglav.
okrog 52.000.
... da je reška Bazovica leta 2017 praznovala 70. ... da je na zadnjem popisu leta 2011 število Slovencev
rojstni dan; Slovenci na Reki so se organizirano prvič zdrsnilo na 10.517.
zbrali jeseni 1947 na pobudo učiteljice Zore Ausec.
(Vir: D. Josipovič, F. Škiljan, Nekatere novejše dileme razvoja
... da je splitski Triglav prvo novo slovensko društvo, slovenske manjšine na Hrvaškem s poudarkom na območju
ustanovljeno po osamosvojitvi Hrvaške; društvo ob meji s Slovenijo, Razprave in gradivo, revija za narodnostna
deluje nepretrgoma od 9. maja 1992.
vprašanja št 73, Ljubljana, 2014)

V odgovoru na pismo ga. Marinke sem ji obljubil, da
... da je med 16 slovenskimi društvi na Hrvaškem bom z vsebino njenega pisma obvestil našo sevniško
najmlajša umaška Ajda, ustanovljena leta 2011.
javnost preko našega časopisa Grajske novice. Ona in
skupnost, so zelo veseli te objave.
... da Slovence na Reki zgodovinski viri omenjajo že

Iščem skrite sanje, živim svoj svet,
v srcu večni popotnik, nikoli ujet.
S pogledom širokim kot modro nebo,
trdnih korenin, neomajna kot drevo.
Po poti sonca grem tja daleč na obzorje
nevidna kot misel, ki po mavrici orje.
Veter objame naj večno me z vonjem cvetlic
in sonce se toplo nikoli ne umakne mi z lic.
Ujeta ostajam v trenutek, ki ne mine,
plavam med zvezdami kot sij iz srebrnine,
diham svoj duh v topli in mrzli zrak,
kot angel igrivi plezam na modri oblak.
Naj ne odsevajo več sence, le moj nasmeh,
v spominu ostajam z vsemi iskrami v očeh.
Iz sna se vračam v sen, tja me vodi jasna pot,
kjer je vse v cvetju, brez trpljenja in zmot.
Posujte moj pepel na zelene trave
z biseri rose tako bujne, sanjave.
Z vetrom svobodno naj poletim,
povsod po svetu se razkropim.

Vinko Zalezina

www.mojaobcina.si/sevnica
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Tanja Košar

Utrip življenja

Letošnji 1. oktober je bil spet enkraten in prijeten
dan za nas mlade po srcu. To je začetek novega
študijskega leta, prijetnega druženja, koristnih
predavanj, krožkov in ustvarjalnih delavnic. Zbralo
se nas je veliko. Predavatelji nas vedno pohvalijo, da
tako pridnih in številnih študentov in študentk še niso
imeli.

Razstava krožkov

Življenje v vsakem obdobju je lepo in ga moramo
ceniti. Ob neizprosnem vsakdanjem ritmu in številnih
dogodkih si utrgajte urice časa samo zase, da jih v
naši družbi preživite.
Povem vam pa tudi to, da je naše druženje koristno
– je znanstveno ter zdravniško dokazano in potrjeno.
Se vidimo v torek ob 9. uri v Kulturni dvorani Sevnica.
Marija Deželak
Foto: Janja Kolar

MePZ Lisca in Vokalnih 5
prepevali v Podgorici
v Črni gori
Pevke in pevci MePZ Lisca Sevnica smo na začetku
oktobra v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike
Slovenije v Podgorici v Črni gori priredili koncert. V
goste smo povabili dekliško pevsko skupino Vokalnih
5.
Slovenske narodne, ljudske in umetne pesmi so
odmevale v Kulturnem informativnem centru, ki
je bil zelo dobro obiskan. Med poslušalci so bili
člani Slovenske ambasade, predstavniki in člani
Slovenskega društva ter predstavniki različnih
mednarodnih predstavništev.
V neposrednji bližini RTV centra, v katerem smo
imeli interviju, smo opazili moderen kip dr. Franceta
Prešerna.

V Podgorici širi svoje poslanstvo Sevničan Viktor
Ganc, ki je vodja pastoralnega bogoslužja v
Mladinskem centru Don Bosco. V njem se zbirajo
mladi, ki sodelujejo pri organizaciji različnih športnih,
kulturnih, glasbenih in drugih prireditev. Glavni cilj
tega projekta je motivirati mlade, odkrivati resnične
človeške vrednote, razvijati medsebojno spoštovanje
in strpnosti ter občutek odgovornosti. Center je
predvsem izobraževalni, odprt za mlade ne glede na
njihovo nacionalno, versko ali kulturno pripadnost.

Viktor Ganc je bil naš vodnik, popeljal nas je na
Lovčen, narodni park in simbol ponosa Črne gore.
Na Lovčenu je grandiozni mavzolej, kjer je pokopan
znameniti črnogorski vladar in pesnik Peter II Petrović
Njegoš.
Ponosno smo zapeli slovensko himno prav pred
njegovim kipom, ki ga je izdelal hrvaški kipar Ivan
Meštrović.
Pokrajina nas je očarala s svojimi naravnimi lepotami
– zaliv Boka Kotorska, Skadarsko jezero, kanjon
Morače, Kotor, Budvanska riviera …
Domačini so prijazni in se radi šalijo na svoj račun,
slovenskih gostov pa se prav posebno veselijo in
si zanje vzamejo čas. So ponosen narod in se radi
pohvalijo s svojim aristokratskim poreklom, velikimi
vladarji, klenostjo, pršutom, lozo in vrancem. Vino
reklamirajo kot Strast, ki traja. Pretežno z vrancem je
posajen tudi največji vinograd v Evropi z 11 milijoni
trsov. Popeljali smo se po odsluženi vojaški letališki
stezi, ki leži med temi vinogradi, do vinske kleti v
tunelih nekdanjega vojaškega letališča. Tam je JLA
skrivala svoje mige.
Pot smo nadaljevali ob reki Morači, ki je ustvarila
enega najlepših kanijonov v Črno gori. Ogledali smo
si srbski pravoslavni samostan Morača, enega najbolj
monumentalnih srednjeveških spomenikov.
Hvala Viktorju Gancu, da nam je omogočil spoznati
to razmeroma majhno in gorato balkansko državo,
eno najmlajših na svetu, v kateri je mogoče občutiti
zgodovinski vplivi držav, ki jo obkrožajo.
Črna gora nam bo ostala v nepozabnem spominu, v
nas pa je prebudila željo po ponovnem obisku.

RECEPTI
Pečena cvetača iz pečice
Sestavine
1,5 kg cvetače,
zmes za paniranje (moka, beljaki, drobtine),
sol,
poper,
rdeča paprika,
česen v prahu,
nasekljan peteršilj
Priprava
Cvetačo operemo in zrežemo na cvetove
poljubne velikosti, pripravimo tri sklede, v prvi
so moka in vse začimbe, v drugi stepeni beljaki,
v tretji drobtine. Pekač obložimo s peki papirjem
in premažemo z oljem ter vanj zložimo panirane
cvetove cvetače. Na vsak cvet damo košček masla
ali poškropimo z oljem. Pečemo pri 230 stopinjah
35 minut, potem obrnemo in pečemo še 5 minut
oziroma tako dolgo, da postanejo cvetovi lepo
zlato rumeni.

Nada Novšak

Lastniki muck pravilno
nameščanje ovratnice
Lastniki muck. Prihaja obdobje
gostejših kožuščkov, zato nujno
večkrat preverite velikost
ovratnic svojih ljubljenčkov.
Pravilno nameščanje
Velika večina ljudi meni, da njihova mačka ne bo
hotela nositi ovratnice, vendar pa raziskave kažejo,
da lahko tri od štirih mačk uspešno navadimo
na ovratnice. Pomembno je, da je ta pravilno
nameščena. Med vratom in ovratnico mora biti
prostora za dva prsta. Če ga je več, ovratnica ne služi
svojemu namenu, saj se jo mačka laže znebi. Poleg
tega je večja verjetnost, da se kaj zatakne pod njo,
ali da jo mačka zagrabi s čeljustjo ali podnjo zatakne
nogo. Če je prostora premalo, se drgne ob kožo in jo
razdraži, poleg tega vpliva tudi na to, kako mačka je
in pije. Ker mlade mačke zrastejo, starejše pa se lahko
zredijo ali shujšajo, moramo ustreznost pritrditve
redno preverjati.
Nikoli ne uporabljamo pasjih ovratnic za mačke.
Psi namreč potrebujejo ovratnice, ki se jim tesno
prilegajo, medtem ko to za mačke ni primerno. Mačke
potrebujejo takšne, ki jim omogočajo pobeg, saj
plezajo po drevesih
in lezejo po ozkih
kotičkih,
zaradi
česar se z lahkoto
kam
zataknejo.
Elastične ovratnice
so raztegljive in
omogočajo,
da
se mačke same
izmuznejo iz njih,
medtem ko imajo
drugi tipi ovratnic
različne varnostne
zaponke, ki se ob določenem pritisku odprejo.
Redno moramo preverjati, ali je elastična ovratnica
primerno raztegljiva in ali mehanizem zaponke na
varnostnih ovratnicah pravilno deluje.

Mehki okrogli kruhki
Sestavine
125 g margarine ali masla,
4 žlice jogurta,
1 dcl mleka,
1 žlička soli,
1 žlička sladkorja,
1 jajce,
1 vrečka suhega kvasa,
550 g moke
Nadev: po želji – šunka, sir, pražena zelenjava …
1 rumenjak za premaz.
Priprava
Umesimo testo in pustimo najmanj 15 minut
na toplem, da malo vzhaja. Iz testa oblikujemo
kroglice, velike kot mandarina. Zložimo jih v
pekač in jih premažemo z rumenjakom. Na vsako
kroglico na sredi s prstom naredimo luknjico in
damo vanjo nadev ter ga dobro pritisnemo v
luknjico. Pustimo 15 minut, da vzhaja, nato damo
v ogreto pečico, pečemo pri 200 stopinjah, do
zlato rumene barve.
Kruhki so mehki, dobri topli in tudi hladni.
Recepte je pripravila Alenka Kozorog

Hoditi v šolo U3
je poučno in zanimivo

Povzela: Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Oglasi

AKCIJA

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

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

izolacije

UGODNO

RADIOCENTER.SI

strešna okna

gips plošče,
podkonstrukcijski profili
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PRENESI APLIKACIJO
IN BODI VEDNO
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!

Oglasi

GRAJSKE
MESNINE
SEVNICA

Izbrana
kakovost
govedine
Certifikat »Izbrana kakovost
- sveže goveje meso.«
je garancija porekla in
vrhunske kakovosti.

TEL.: 07 816 36 00

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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Razvedrilo
STRANICA
OB PRAVEM
KOTU PRI
PRAVOKOT.
TRIKOTNIKU

DROG ZA
POKONČNO VSAKO OD
OPORO PRI SEMEN V
ZIDARSKIH
KLASU
ODRIH

KITAJSKI
DRŽAVNIK
IN PESNIK
(ZEDONG)

OSVAJAČ,
ZAVOJEVALEC

URA ZA
MERJENJE
DOSEŽKOV
V ŠPORTU

VESOLJE,
VSEMIR

Optika
Janez razlaga svojemu sodelavcu:
“Mislim, da moram na avtomobilu opraviti
optiko”.
“Si mogoče kaj povozil?”
“Ne, samo malo sumljivo vleče proti gostilni!”

GRŠKI
MITOLOŠKI
KRALJ
ARGOSA
PREDEL
LJUBLJANE
ALENKA
PINTERIČ
NAŠ NEKD.
NOGOMETAŠ NOVAK

BRITANSKI
GLASBENI
PRODUCENT
(BRIAN)
THOMAS
INCE

Tek

REKA V
JUŽNEM
KAMERUNU

LANENO
PREDIVO
HRVAŠKO MESTO OB
IZLIVU KOLPE V
SAVO

Babico zmoti neprijeten hrup iz sosednje sobe:
“Vnukec, kaj ropota v tvoji sobi?”
“Vključil sem tekaško stezo, malo bom tekel.”
“Kmalu bo večerja. Ne teci predaleč!”

ENIGMATIK

POLŽ V
SIMFONIJA NAŠA PRVA MLAKUŽI
NIKOLAJA IGRALKA
UJEDA
RIMSKEGAMALI
RINA
KORSAKOVA
SOKOL

VELIKO
JEZERO
NA JUGU
FINSKE

KRAJ PRI
ROGAŠKI
SLATINI

OTOK PRI
RABU

Resnične sanje

EG. BOG
SONCA

“Ponoči sem imel neverjetno resnične sanje.”
“Kaj je bilo?”
“Sanjal sem, da sem brez prebite pare.”
“In kaj je bilo potem?”
“Zbudil sem se in vse je bilo res!”

TABORIŠČNIK
MANJŠA
RANA
INDIJANCI
SEVERNE
AMERIKE

ZAČETEK
TEKMOVANJA
LISIČJI
SAMEC

ANDRE
AGASSI

SREBRNO
SIVA,
SVETLEČA
KOVINA
(Sn)

LOVLJENJE
TUNOV

DRŽAVA
BREZ
IZHODA
NA MORJE

ZVRST
ALŽIRSKE
ZABAVNE
GLASBE

ANGLOAMERIŠKA
POVRŠINSKA MERA

VEČ
KRTIN

NIZKI
ČEVELJ

JUŽNOAMERIŠKI
DVOPRSTI
LENIVEC
TEAM

VICOTEKA

I Z R E K Z A L E P Š I DA N
»V življenju ni odločilno 'imeti prav',
pač pa 'biti dober'.
Dobrota je posoda,
v kateri ljudje sprejemajo resnico.
Resnica brez dobrote je neužitna.«

SLOVENSKI
REKA
HUMORIST
SKOZI
IN IMITATOR ŠVICO IN
(TILEN)
FRANCIJO

KOŽNO
OBOLENJE,
ERIZIPEL

NAPADALKA
ŽELEZA

ORGAN
VIDA

LETALSKA
POŠTA
REKA V
SR. AZIJI
(1300 km)

MAJDA
ARH

SMUČI
REKA
SKOZI
FIRENCE V
TOSKANI

UM. MASA
ZA PREKRITJE ATLETSKIH STEZ
TORI AMOS

JUDOVSKI
MITOLOŠKI
NOČNI
DEMON

Anton Trstenjak

REKA NA
SEVERU
TAJSKE

VOJAŠKI
NARAMNIK

REKA
SKOZI
SANKT
PETERBURG

VZPODBUJEVALEC
MOŠTVA
NA TEKMI

LUKA V
ZAHODNI
OBMORSKI
ALŽIRIJI

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e
Pritličje je glavna njegova postaja,
od tam se v najvišja nebesa podaja.
A včasih mu spotoma zmanjka moči
in s potniki vred nje vmes obtiči.

SAIMAA: jezero na Finskem, UNAU: dvoprsti lenivec, LILIT: judovska pošast, DJA: reka v Kamerunu

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
PIPPA MIDDLETON.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Mirko Koritnik, Mali Cirnik 12b, 8297 Šentjanž,
2. nagrada: Marta Kralj, Tržišče 12 g, 8295 Tržišče,
3. nagrada: Joško Černe, Telče 13a, 8295 Tržišče

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

2. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,

Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
3. nagrada: kosilo za dve osebi, ki ju podarja Hotel Ajdovec, Restavracija Ajda,
Trg svobode 1, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.11.2019 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
26
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
Igrata v dvojicah.

Izžrebanec:

Urh Keržan, Studenec 32, 8210 Trebnje

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

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:

Cerkev se imenuje sv. Lovrenc in se nahaja v na Žabjeku.

Izžrebanka:

Ameršek Zinka, Metni vrh 1, 8290 Sevnica

Oglasi
vse lepo ...
ob občinskem
prazniku
www.cvetlice-vct.si

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

Pisano paleto
mačeh, resja in

ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove
Sklede, lonci ...
Žalna floristika

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

5LE0T

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280
Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

GRADNJA - PRENOVA

Znanje - Kakovost - Zanesljivost

stanovanj in poslovnih objektov

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE
GRADNJE
knauf

ZUNANJE UREDITVE
e-mail: jazbec.anton@gmail.com

Vsem občanom in občankam Občine Sevnica
iskreno čes tamo ob občinskem prazniku.
Naj bo v teh prazničnih dneh
veliko priložnos za krepitev
medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

www.preisgroup.com
november 2019
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Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme
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Narej
www.radioaktual.si

NAREJEN ZA MOJA UŠESA

MARTINOVANJE V HOTELU AJDOVEC
krst mošta
odlična kulinarika
degustacija vin
živa, plesna glasba

16. NOVEMBER, ob 19.00

REZERVACIJE: +386(0)81 60 30 60

