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Intervju
BORUT SIMONČIČ, strokovni sodelavec Občine Sevnica za področje civilne zaščite

Nenehni izzivi tega leta, med njimi epidemija in
hudo neurje s točo, so še bolj kot sicer pokazali
na pomen hitrega, usklajenega in učinkovitega
delovanja štaba Civilne zaščite Občine Sevnica.
Njegova temeljna naloga je povezovanje vseh
služb, ki skrbijo za tekoče delo in varnost
občanov. Kot strokovni sodelavec Občine
Sevnica za področje civilne zaščite ima
pomembno vlogo pri reševanju ob številnih
naravnih in drugih nesrečah Borut Simončič,
tudi namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite
Občine Sevnica, namestnik predsednika
Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica in
namestnik predsednika Gasilske zveze Sevnica.
Kot pravi, leta s toliko izzivi in preizkušnjami ne
pomni.
Ob vseh naravnih in drugih večjih nesrečah je dobro
delujoči sistem Civilne zaščite neprecenljivega
pomena. Kako je Civilna zaščita organizirana in
kakšna je pri tem vloga posameznih členov?
Sistem zaščite in reševanja je v Sloveniji organiziran
na različnih ravneh. Od državne do regijske in
občinske. Občina Sevnica spada v statistično regijo
Posavje, po organizaciji posameznih Uprav za zaščito
in reševanje pa spadamo v sklop izpostave Brežice,
skupaj s Krčani, Brežičani in Kostanjevičani.
Vsaka občina ima svoj štab in v našem primeru
ga sestavlja 12 članov različnih strok. Vodi ga
poveljnik, imamo pa tudi člane, ki so odgovorni za
delo z gasilskimi enotami, izmik in evakuacijo, prvo
pomoč, prvo veterinarsko pomoč, logistiko, tehnično
reševanje, radiološko, biološko in kemično zaščito,
imamo tudi dva člana iz vrst policije. Večkrat se
sestanemo tudi v operativni sestavi. V sistemu so
ekipe prve pomoči, ekipe za tehnično reševanje,
ekipa, odgovorna za evakuacijo, ekipa za podporo,
ekipa za postavitev šotorišč bivalnih enot, glavni del
sistema pa so gasilci, ki delujejo v 15 prostovoljnih
društvih.
Od vseh ima Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica
tudi naziv osrednjega društva v občini in je hkrati tudi
gasilska enota širšega pomena. To pomeni, da ima
z Upravo za zaščito in reševanje sklenjeno pogodbo
za reševanje v prometnih nesrečah, v nesrečah z
nevarnimi snovmi ter nesrečah na vodi in v njej. V
sistemu delujejo večinoma prostovoljci, kot so člani
Planinskega društva Sevnica, gasilskih društev, Radio
klub Sevnica in drugi.
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Kateri so bili v zadnjih letih najpogostejši razlogi za Prav tako se povečuje obremenjenost narave zaradi
aktiviranje štaba Civilne zaščite?
nenehnega tehnološkega razvoja, ki povzroča
nove oblike nevarnosti. Stalna skrb je namenjena
Če za zadnja leta štejemo obdobje v tem tisočletju, je opremljanju s sodobno tehniko, ki mora ustrezno
bilo izzivov in razlogov za sklic štaba precej. Največja odgovarjati potrebam časa. Kateri so poudarki na
preizkušnja je bila zagotovo nesreča na Savi, v kateri tem področju?
je bilo izgubljenih veliko življenj. Imeli smo veliko
neurje v letu 2005, pa kar nekaj poplav. Štab je bil Različne vrste in pogostost naravnih nesreč prinašajo
aktiven tudi ob migrantski krizi v letih 2015 in 2016. nove in nove izzive. Za upravljanje sodobne reševalne
To leto je nasploh posebno, saj se z delovanjem štaba tehnike pa potrebujemo tudi dobro usposobljene
po spomladanskem delu epidemije srečujemo prav ljudi, ki to tehniko uporabljajo. Občina Sevnica skupaj
v tem času že drugič. Vmes nas je doletela še toča z Gasilsko zvezo Sevnica in posameznimi gasilskimi
z močnim vetrom v zahodnem delu naše občine. Pa društvi skrbi za redno popolnjevanje opreme, vozil in
še kaj bi se našlo, ko sklic štaba ni bil potreben, a je druge tehnike, ki je potrebna za reševanje v zahtevnih
bilo treba aktivnosti na področju zaščite in reševanja razmerah.
kljub temu izvesti. Štab je aktiviran tudi takrat, ko se Pri reševanju po neurju avgusta se je še enkrat
izobražujemo v izobraževalnem centru na Igu ali pa pokazalo, da nujno potrebujemo tudi vozilo,
izvajamo vaje na območju regije ali občine.
sposobno reševanja na višinah, saj je v naši občini kar
nekaj visokih zgradb in tudi zahtevnih industrijskih
objektov.
Imate raznovrstne izkušnje pri reševanju ljudi in Tudi na državni ravni se zadnje čase spoprijemamo
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Eden z novimi izzivi, načrtujemo pa tudi prenovo sistema
težjih izzivov je gotovo pojav epidemije, tudi zaradi zaščite in reševanja. Ta predvideva kar nekaj
nepredvidljivosti in ogrožanja tistega, kar je vredno sprememb v delovanju in tehniki v prihodnjem
največ – zdravja. V spomladanskem času je Civilna petletnem obdobju. Naša občina tem spremembam
zaščita Občine Sevnica opravila pomembno vlogo, seveda sledi in skladno z načrti nabave opreme in
od zagotavljanja ustrezne količine zaščitne opreme tehnike to ustrezno dopolnjuje.
do nastanitvenih zmogljivosti in obveščanja
javnosti. Kako je pripravljena zdaj?
Imate dolgoletne izkušnje in poznate različne
Od marčevskih razmer smo se veliko naučili. Takrat generacije. Kako so mladi pripravljeni sodelovati v
smo mi in celotna država imeli velike težave pri skupni odgovornosti za kolektivno varnost?
zagotavljanju zadostne količine zaščitne opreme ter
pri razumevanju pojava virusa in posledično bolezni, Na mladih stoji svet, bi lahko rekli, zato so mladi
saj je bilo to za vse nekaj novega. Občina Sevnica pomembni del sistema zaščite in reševanja. Starejši
in štab Civilne zaščite sta takrat delovala skladno z smo tu, da jim pomagamo z izkušnjami. Trenutno
načrtom zaščite in reševanja. Štab se je v tem času je v gasilskih vrstah veliko sposobnih mladih ljudi,
redno sestajal in sprejemal različne ukrepe. Zaradi ki bodo nadaljevali poslanstvo njihovih starejših
pomanjkanja mask smo pristopili k prostovoljcem, ki kolegov, tovarišev. Vsi pa se moramo zavedati, da
so jih izdelovali, in jih nato posredovali občanom.
je z okoljem treba odgovorno ravnati, saj nam ob
Izkušnje, pridobljene med marcem in junijem, lahko nekontroliranih posegih vrača z vso silovitostjo.
zdaj koristno uporabimo ob ponovnem valu, ki smo Mladi pa so seveda tisti, ki bodo v prihodnosti tudi
mu priča. Štab v svoje delo po potrebi vključuje tudi upravljali vse in nadaljevali naše delo.
druge strokovnjake in ljudi z različnih področij, ki
se jih bolezen zaradi covida-19 neposredno dotika.
Za člane zaščitno-reševalnih enot smo zagotovili Ob reševanju ljudi, njihovega zdravja in premoženja
zaščitno opremo, ki pa jo je treba ves čas dopolnjevati. se srečujete z veliko pomembnimi vprašanji in
Še vedno imamo sklenjene pogodbe s podjetji, ki osebnimi stiskami. Poklicno delo gotovo posega v
bi zagotavljala nastanitvene zmogljivosti za tiste osebno plat. Kako se spopadate s tem?
pripadnike enot in ekip, ki so pomembni za delovanje
v času epidemije, ko bi ti morali v karanteno, a za to Najprej bi se za razumevanje ob moji odsotnosti ob
nimajo ustreznih možnosti. Štab bo svoje aktivnosti intervencijah zahvalil mojim domačim. Nesreča ali
in seje nadaljeval tudi zdaj, skladno s potrebami in izredna situacija ne sprašuje, kateri dan v tednu je,
glede na razvoj situacije.
tako da je treba ukrepati tudi ob nedeljah, praznikih,
ponoči. Sistem je vedno pripravljen za pomoč
Dejstvo je, da so intenzivnosti in nepredvidljivosti občanom. Sam sem se tega v vseh letih svojega
naravnega dogajanja čedalje večje, pojavi poplav, delovanja v sistemu zaščite in reševanja že navadil.
neurij, suš, plazov in drugih pa žal stalnica. Neurja, V svojih intervencijah sem videl že veliko stvari in
kakršno je 30. avgusta prizadelo velik del sevniške stresnih situacij, kar na človeku zagotovo pušča
občine, ljudje ne pomnijo. Kako ste se spopadali z posledice. Večkrat je treba sprejeti tudi določene
odločitve, ki jih od nas zahtevajo in pričakujejo
obsežnostjo te naravne nesreče?
stroka ter seveda naši občani. Vseh stvari naenkrat
Sam sem bil ta dan na delu sevniške občine, v ne moremo rešiti in organizirati, a zdi se mi, da smo
katerem ni bilo niti slutiti, kaj je takrat prizadelo s svojim delovanjem v preteklosti pokazali, da lahko
območje krajevnih skupnosti Šentjanž, Loke pri naši občani računajo na nas in se zaradi tega lahko
Zidanem Mostu in delno Boštanja. Ko me je poklical počutijo bolj varne.
varnosti,
poveljnik Gasilske zveze Sevnica, sem bil seveda takoj Popolne
pripravljen, da si skupaj ogledava območje, ki ga je kot je znano, ni, a
prizadelo neurje. Vmes pa so že potekali aktivacija lahko veliko k čim
varnosti
gasilskih enot, nabava zaščitne folije, aktiviranje večji
pomoči z avtomobiloma s košarami in druge pripomoremo
vsi
skupaj.
aktivnosti, potrebne za sanacijo nastale situacije.
S takšno uničujočo močjo narave se na tako velikem Sistem zaščite
območju v naši občini še nismo srečali, vsaj glede in reševanja
vetra in toče ne. Še isti dan in v naslednjih dveh ne temelji na
dneh je bilo s folijo pokrito skoraj 250 objektov. Dela enem človeku,
so izvajali gasilci iz Gasilske zveze Sevnica, veliko sistem zaščite
streh pa so pokrili tudi občani sami. Tudi škoda, ki in reševanja smo
so jo popisale komisije na terenu, je bila velikanska, mi vsi.
poškodovanih je bilo tudi veliko kmetijskih površin in
Pogovarjala se je Tanja Urek.
poljščin ter drugih pridelkov.

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

Ko lo fo n

V času, ko je v zraku veliko negotovosti,
razočaranja, jeze in nejevolje, je še kako
pomembno, da si zaupamo. Čeprav smo omejeni
pri druženju in ne moremo hoditi na dolge izlete
ali dogodke ter se nam zdijo nekatere stvari
nesmiselne, je najslabše, da se začnemo zapirati
vase, med štiri stene. V takšnih situacijah smo še
toliko bolj potrebni drug drugemu.
Potrebni so naše pozitivne misli in dejanja. Vsega
je namreč enkrat konec. Z doslednostjo, vero in
samonadzorom pa bomo cilje dosegli prej. Tako
kot virus ne pozna meja, jih ne bi smeli delati mi
sami.
Virus nas uči, da ni razlik med nami.

Ne prezrite
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Virusa ne zanimajo dosežki, številke, način
življenja posameznika. Virus nas uči, da nas,
če smo še tako pripravljeni na nevsakdanje
situacije, te lahko presenetijo. Ko postajajo
stvari nedosegljive ali se umikajo, pa se še kako
pokaže moč posameznika. Človeštvo je vedno
zmagovalo, kadar je nastopalo enotno. Kadar so
vsi ne glede na razlike stopili naprej, po isti
poti, z istimi zmožnostmi, za iste cilje. Ljudje
zmagujemo, kadar znamo zaščititi tudi
najšibkejše. Zato mora v negotovih situacijah
vsakdo pripomoči na svoj način in se nečemu
odpovedati. Pazite nase in ostanite zdravi.
Mojca Pernovšek
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PRAZNIK
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
ZABUKOVJE
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani
krajevne skupnosti Zabukovje.

Krajevna skupnost Zabukovje
je za svoj krajevni praznik izbrala 6. november, god sv. Lenarta.
Prireditve v Večnamenskem domu Zabukovje,
ki nas je v veselem vzdušju povezala vsako leto,
zaradi vsem znanih razlogov v takšni obliki,
kot smo je bili vajeni, letos žal ne bomo mogli izpeljati.
Ob krajevnem prazniku vam namenjamo iskrene čestitke.
Želimo si, da bi čas omejitev čim prej minil in nam omogočil,
da si najlepše želje izrečemo tudi osebno.
Elektronsko voščilo bo objavljeno na spletni strani Občine Sevnica,
www.obcina-sevnica.si, na dan praznika, 6. novembra.

Iskrene čestitke in vse dobro vam želi
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje
s predsednico Ano Ivanić.

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Annemarie Culetto,
Eva Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj,
Tanja Urek, Petra Biderman, Robert Guček.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Jože Hvala
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide decembra 2020, 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.

Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Občinski praznik je v vsej svoji širini tradicija. Tradicija srečevanja, druženja
in spomina na dogodke, na katere smo ponosni. Številne prireditve so to
povezovanje vsako leto še bolj okrepile in obogatile. Trenutno stanje pa
nas kot državo, kot lokalno skupnost in kot vsakega posameznika na prvem
mestu postavlja pred zelo odgovorno nalogo varovanja lastnega zdravja in
zdravja drugih.
Naša želja temu navkljub je, da ostanemo čim bolj povezani, četudi na varni
razdalji. Vabim vas, da spremljate našo spletno stran in družabna omrežja,
preko katerih vas bomo obveščali o vsebinah, novostih in vseh pomembnih
informacijah. Dogodke bomo, kolikor bo to mogoče, preoblikovali v spletno
različico in na tak način skušali vsaj delno nadomestiti odsotnost srečevanja
in povezovanja.
V preteklem letu se je zvrstilo mnogo pridobitev. Vabim vas, da si na straneh
Grajskih novic ogledate pripravljeni pregled leta. Prav tako bomo poskrbeli
za televizijsko in spletno predvajanje dokumentarnega filma Ob prazniku
občine Sevnica, ki bo prikazal vse pomembne dogodke in pridobitve.
Ob tej priložnosti se za dobro sodelovanje zahvaljujem članicam in članom
Občinskega sveta Občine Sevnica, sodelavkam in sodelavcem občinske
uprave ter vsem vam, spoštovane občanke in občani. Tudi ko se med delom
srečujemo na varni razdalji, ohranjamo odnos s pogledom, pozdravom. Vsak
telefonski klic, čeravno samo za pozdrav in pozitivne spodbude, ohranja in
krepi povezanost.
Predvsem se želim zahvaliti vsem na številnih različnih izpostavljenih delovnih
mestih, ki z izjemno mero odgovornosti premagujete velike izzive letošnjega
leta in pri tem ohranjate pozitiven odnos, sproščenost in zadovoljstvo.
Iskreno čestitam vsem prejemnikom letošnjih občinskih priznanj. Hvala, ker
ustvarjate prijetno, urejeno in k napredku naravnano skupnost, ki zna in
zmore medsebojno povezovati, sodelovati in spoštovati.
Ob občinskem prazniku vam želim, da se v svoji občini in v svojem kraju vsi
počutite dobro in zadovoljno, ter da z aktivno družbeno odgovornostjo vsak
po svojih močeh prispeva k prijetnosti in varnosti bivanja.

Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica.
Srečko Ocvirk, župan
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Občinske strani
Člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica so se sestali
na tradicionalni razširjeni seji in analizirali opravljeno
delo v letu 2019. Sestanek je potekal v znamenju
rednih delovnih tem in je bil kot takšen povsem
drugačen kot vsi sestanki prihajajočega leta 2020.

Na Dolnjem Brezovem so odprli športno igrišče,
ki je plod sistematičnega urejanja večnamenskih
prostorov ob Savi v sklopu ureditev ob gradnji
hidroelektrarne Arto-Blanca.
V konferenčni dvorani Komunale Sevnica je Občina
Sevnica v zadnjem mesecu leta pripravila sprejem
štipendistov. Namen sprejema je bil med seboj
povezati mlade občane, ki so vključeni v programe
štipendiranja Občine Sevnica.

Sprehod skozi leto
od praznika do praznika
Vstopili smo v november, ki je v občini Sevnica
po tradiciji namenjen praznovanju občinskega
praznika, druženju in povezovanju. Preizkušnje
tega leta pa so temeljito spremenile družabno
življenje. Naloga vseh je upoštevati zaščitne
ukrepe, da ostanemo zdravi. Vse to od nas zahteva
odgovornost, da tradicijo prilagodimo razmeram
časa. Kajti le s celovitim kolektivnim trudom
pripomoremo k delovanju javnega življenja, Ob občinskem prazniku so potekali dnevi odprtih vrat
vrtcev in šol, zdravstvenih ustanov in domov za v sevniški enoti Varstveno delovnega centra Krško–
starejše, gospodarstva in vseh služb, odgovornih za Leskovec, ki je lani praznoval 40-letnico delovanja.
ekonomsko in družbeno stabilnost.
Koledarja prireditev ob občinskem prazniku,
kakršnega smo poznali vsa leta do zdaj, letos
žal ni. Izzivi drugačnosti časa pa nas vabijo, da
še okrepimo povezovanje, soustvarjanje zgodb
in sodelovanje v lokalni skupnosti, kar mora biti
prilagojeno novi realnosti. Naj bo ena izmed
drugačnih oblik povezovanja tudi pregled leta v
sliki in besedi, ki nam pokaže, da smo bili kljub
preizkušnjam priča številnim lepim dogodkom in
pozitivnim pridobitvam.

Za prijetno lansko decembrsko vzdušje so
poskrbele novoletne luči. Fotografija je nastala na
tradicionalnem dogodku na gradu Sevnica Pohod z
lučko na grad.

Na ta veseli dan kulture, 3. decembra 2019, sta
Zveza kulturnih društev Sevnica in sevniška izpostava
Javnega sklada za kulturne dejavnosti s podporo
Občine Sevnica v počastitev neformalnega praznika Vsako leto ob začetku leta župan Srečko Ocvirk povabi
na skupno srečanje vse duhovnike, ki delujejo v
kulture priredila koncert sevniških pevcev.
župnijah na območju naše občine. Letošnje srečanje
je potekalo v Loki pri Zidanem Mostu.

V Športnem domu Sevnica je potekala osrednja
slovesnost ob prazniku občine Sevnica s podelitvijo
občinskih priznanj. Grb Občine Sevnica je prejela
Lekarna Sevnica, zlato plaketo Knjižnica Sevnica in
Ciril Udovč, prejemniki srebrne plakete pa so bili
podjetje Chemcolor Sevnica, Društvo vinogradnikov
Studenec in Franc Mrgole. (Foto: Urban Baumkirher)

Občinska organizacija Združenja borcev za vrednote
NOB je 12. novembra 2019 organizirala slovesno
položitev venca k spomeniku padlih žrtev NOB v
Sevnici in k spominski plošči na stavbi sodišča v
Sevnici. Na gradu Sevnica je nato potekala slavnostna
seja s podelitvijo priznanj.
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V Tržišču so se decembra lani srečali prostovoljci
iz sevniških društev upokojencev, ki so vključeni
v program Starejši za starejše. V naši občini so v
program vključena vsa društva upokojencev, ki v
sodelovanju z različnimi strokovnimi službami v
lokalnem okolju pomagajo vsem starejšim od 69 let,
ki potrebujejo pomoč, pogovor in toplo besedo.

Razvoj turistične dejavnosti je tesno povezan s
kakovostno ponudbo. Del izvajane strategije turizma
v občini Sevnica je tudi spremljanje kakovosti in
povezovanje turističnih ponudnikov. Podelitev
certifikatov kakovosti je pomemben korak k uspešni
gradnji kolektivne blagovne znamke občine Sevnica.

Občinske strani
Na osrednji slovesnosti ob slovenskem kulturnem
prazniku je Zveza kulturnih društev Sevnica
podelila Prešernova priznanja in plakete zaslužnim
posameznikom in organizacijam, ki s svojim
delovanjem še posebej močno utrjujejo pomen
kulture.

Marca je v Kulturnem domu Sevnica potekala
osrednja posavska slovesnost ob dnevu Civilne
zaščite, na kateri so podelili priznanja zaslužnim, ki so
s svojimi dejanji pomagali in sodelovali pri reševanju,
zaščiti in pomoči.

Z namenom podpore gospodarstvu in v pomoč
občanom je lokalna skupnost sprejela več ukrepov.
Številne prostovoljke šivilje so se odzvale povabilu in
sešile pralne maske ter jih razdelile med tiste, ki jih
potrebujejo. Sodelavci Občine Sevnica in prostovoljci
Območnega združenja Rdečega križa Sevnica so
izdelovali zaščitne maske za enkratno uporabo.
Krajanke in krajani krajevne skupnosti Boštanj na V Šentjanžu je potekal dogodek Povezani v lokalni Hitrost odziva na nastalo situacijo je bila ključna v
slovenski kulturni praznik obeležujejo tudi praznik gastronomiji z razglasitvijo izbranega vina za prvih dneh, ko je bilo pomanjkanje zaščitne opreme
krajevne skupnosti. Praznika so počastili s prepletom Županovo vino 2020. Letošnje izbrano vino je delo največje.
glasbe in druženja ter podelitvijo priznanj.
mlade vinogradnice Vesne Simeonov iz Društva
vinogradnikov Malkovec.

Na pustni petek so Občino Sevnica obiskali kurenti.
Z odganjanjem zime niso imeli veliko dela, so pa
poskrbeli za res prijetno vzdušje.
V naša življenja je v sredini marca zarezala velika
sprememba. Koronakriza nas je postavila pred zelo
velike izzive in nas soočila z novim načinom življenja.
Omejitev stikov, druženja in srečevanja je zelo
močno vplivala na stanje v gospodarstvu, storitvenih
dejavnostih, kulturnem in športnem področju,
področju vzgoje in izobraževanja ter predvsem
na zdravstvenem področju. Nova realnost je
predrugačila vse družbene sisteme in je imela močan
vpliv na osebno, družbeno in splošno blaginjo.
Na prireditvi Športnik leta 2019, ki jo je februarja letos
organizirala Športna zveza Sevnica v sodelovanju
z Občino Sevnica in zavodom KŠTM Sevnica, so
bila podeljena priznanja vidnim posameznicam,
posameznikom, ekipam in organizacijam, ki delujejo
na področju športa v občini Sevnica.

Občina Sevnica je za blažitev prvih težav z dobavo
opreme pripravila zaščitna sredstva za trgovine,
frizerske salone, kozmetične dejavnosti in gostince,
kar je bilo pomembno za vzpostavitev varnega dela.

Začetno stanje krize je prineslo izredno veliko
nejasnosti, znanje se je dograjevalo iz dneva v
dan. Oblikovali so se načini ravnanja in izkušnje z
obvladovanjem krize. Čeprav smo bili kot družba in
lokalna skupnost postavljeni na veliko preizkušnjo,
smo dokazali, da lahko povezano in solidarno
delujemo za skupne cilje. Takšne so tudi sedanje
razmere. Občanke in občane pozivamo, da ste res
pozorni na svoje ravnanje, da sledite smernicam za
preprečevanje možnosti okužb s covidom-19 in da
Dostopnost do storitev je postala precej zahtevnejša. s previdnostjo pri vseh aktivnostih pripomorete k
Situacija je zahtevala izredno hitre prilagoditve zmanjšanju možnosti okužbe. Upoštevajmo omejitve
druženja in gibanja ter na vseh korakih ravnajmo
načina dela v Zdravstvenem domu Sevnica.
samozaščitno, da tako preprečimo prenašanje okužb.

Zdravstveni dom Sevnica je namenu predal garažno
hišo oziroma tehnični del reševalne službe in NMP.
Prevzeli so tudi novo reševalno vozilo.

Vlada Republike Slovenije je ob razglasitvi epidemije
sprejela vrsto ukrepov. Tudi na lokalni ravni se
je zvrstilo več dogodkov in akcij, usmerjenih v
medsebojno pomoč, povezovanje in izkazovanje
solidarnosti v boju proti koronavirusu. Kot
neprecenljivo se je spet izkazalo delo Civilne zaščite
občine Sevnica in vseh organizacij, vključenih v ta
sistem.

Običajno smo ob dnevu Zemlje vedno organizirali
prijeten dogodek s sajenjem dreves. Letos takega
dogodka ni bilo mogoče izvesti. Je pa potekala
zasaditev jablan starih sort na javnih površinah v
NHM, ki bodo čez nekaj let razveseljevale stanovalce
s svojim pridelkom.
november 2020
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Župan Srečko Ocvirk je po izvedenem razpisu predal
ključe Tončkovega doma novemu najemniku Tomažu
Rantahu. Tončkov dom na Lisci je od letos bogatejši
za obnovljeno kuhinjo, predprostor in večnamensko
sobo.

Priljubljeno sprehajalno in športno-rekreacijsko pot
ob Savi od letošnje pomladi krasi kar 97 novih dreves.
Urejanje okolja obsega nove zasaditve in tudi številna
druga opravila, kot so košnja, sečnja ter obrezovanje
dreves in grmovja.

V sklopu nacionalnega tedna prostovoljstva, ki je
potekal od 25. do 21. maja, je Slovenska filantropija
razglasila prejemnike nazivov prostovoljstvu prijazno
mesto 2020. Podeljuje ga občinam, ki aktivno
spodbujajo prostovoljstvo. Že četrto leto zapored je
naziv prejela tudi Občina Sevnica.

V maju svoj praznik praznujeta krajevni skupnosti
Sevnica in Tržišče. Prireditev zaradi vsem znanih
razmer letos žal niso izvedli. Vam pa ponujamo
prelepa pogleda na središči obeh krajevnih skupnosti.
Pogled na Sevnico …

… in Tržišče. Čeprav je bilo praznovanje okrnjeno, so
bili na delovni ravni opravljeni pregledi leta in načrti
za delo v prihodnje. (Foto: Jože Hvala)

Prenovljeni Bazen Sevnica je bila ena večjih investicij
preteklega leta. Obisk bazena zaradi predpisanih
varnostnih omejitev kot posledice omejevanja
možnosti okužb s covidom-19 gotovo ni bil tolikšen,
kot bi bil sicer. Priprave na prihodnjo sezono že
potekajo, in sicer zamenjava strehe na celotnem
Družabni del jubilejnega, že 10. festivala modre objektu.
frankinje, je letos potekal na spletu, ocenjevanje pa
je potekalo v klasični obliki. Mednarodna strokovna
komisija (na fotografiji) je ocenjevala vzorce v več
kategorijah, absolutna zmagovalka oziroma prvakinja
festivala pa je postala modra frankinja miraz 2017 iz
hrvaške vinske kleti Feravino.

Konec junija je bila podpisana pogodba za izvedbo
projekta dozidave Vrtca Ciciban v Sevnici. Kot je vidno
na fotografiji, projekt lepo napreduje, končan pa bo
do pomladi 2021. Gradnja predšolskih objektov sledi
čedalje večjim potrebam po predšolskem varstvu in
Vsako leto 10. junija krajevni praznik praznuje čedalje večji vključenosti otrok v vrtce.
Krajevna skupnost Blanca. Letošnja slovesnost je
bila prilagojena aktualnim razmeram. Podelili so
priznanja in odprli obnovljeni odsek javne poti
Gradec–Čanje.

Vsakoletne posodobitve cestne infrastrukture so
stalnica občinskega proračuna. Letos poleti je Občina
Sevnica poleg rednega vzdrževanja investirala v
urejanje več odsekov lokalnih cest v krajevnih jedrih,
skupaj z umestitvami pločnikov in javne razsvetljave,
kar pomembno pripomore k izboljševanju prometne
varnosti. Aktualne so bile ureditve odsekov v
V kulturni dvorani v Sevnici je potekala 65. Lončarjevem Dolu …
skupščina Gasilske zveze Sevnica. Zveza povezuje
15 prostovoljnih gasilskih društev v občini in
vključuje 2094 aktivnih članov in članic, opravljajo pa
pomembne naloge na področju zaščite in reševanja.

… v Boštanju proti dolini potoka Grahovica …

Občina Sevnica vsako leto pripravi skupno posavsko
praznovanje ob dnevu državnosti s slavnostnim
koncertom Godbe Sevnica. Zaradi aktualnih razmer
letošnja slovesnost ni potekala v živo, temveč je bila
na predvečer praznika, 24. junija, predvajana na ... in na relaciji Drožanje–Metni Vrh.
televiziji oziroma družbenih omrežjih.
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Silovito neurje z močnim vetrom in točo je na zadnjo
nedeljo avgusta zajelo velik del občine Sevnica, in
sicer območja krajevnih skupnosti Loka pri Zidanem
Mostu, Boštanj in Šentjanž – pas na širšem območju
vse od Razborja, Loke, Brega, Šentjurja, Račice,
Šmarčne do Šentjanža in Brunka. Uničevalo je strehe
stanovanjskih hiš in drugih objektov, silovita toča
je razbijala okna, uničevala fasade, avtomobile.
Uničenih je bilo ogromno kmetijskih pridelkov, kar si
je na terenu ogledala tudi ministrica za kmetijstvo dr.
Aleksandra Pivec.

Izvajal se je projekt sanacije kanalizacije v Dolenjem
Boštanju, ki je zajemal ureditev dotrajanega javnega
kanalizacijskega omrežja na treh odsekih.

Velik poseg se je začel na delu Prvomajske ulice,
in sicer rekonstrukcija kanalizacije in preureditev
lokalne ceste Trg svobode–Prvomajska ulica, na
odseku od Zdravstvenega doma Sevnica do križišča
nad Kopitarno Sevnica.

Na območju pod svetim Rokom je potekala
obsežnejša sanacija vodovoda, ob tem pa tudi
ureditev ceste.

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

Občinske komisije Občina Sevnica so na podlagi
sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje izvedle in zaključile popis in ocenjevanje
škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja
z vetrom in točo 30. avgusta 2020. Prejetih je bilo
skupno 794 vlog, ki jih je preko terenskih ogledov
in obdelave s strani komisij Občine Sevnica oddalo
377 različnih fizičnih oziroma pravnih oseb. Vloge so
občinske komisije vnesle v program Ajda; predane so
v nadaljnje reševanje Upravi Republike Slovenije za
Sevnico je obiskal tudi minister za okolje in prostor
zaščito in reševanje.
mag. Andrej Vizjak. Sestal se je z županom Srečkom
Ocvirkom, sodelavci občinske uprave in poslancem
Tomažem Liscem, razprava pa je med drugim
potekala o urejanju protipoplavne varnosti vodotoka
Sevničina v Šmarju.

V novo šolsko leto je na sedmih osnovnih šolah 1.
septembra vstopilo 1484 šolarjev, med njimi 184
prvošolcev. V vrtce na območju sevniške občine,
ki delujejo na osmih lokacijah, je vključenih 725
otrok. To šolsko leto je zaradi sistemskih ukrepov
za preprečevanje širjenja covida-19 zelo zahtevno
zaradi sprotnega prilagajanja načina dela glede na
epidemiološko stanje. Ob zaupanju v sistemske
ureditve ter ob odgovornosti vseh do lastnega
zdravja in zdravja drugih verjamemo, da bodo vsi
izzivi uspešno preseženi.

V sklopu obiskov slovenskih občin in upravnih
enot je bil na obisku v sevniški občini minister za
javno upravo Boštjan Koritnik. Sestanku z županom
Srečkom Ocvirkom in v. d. načelnice Upravne enote
Sevnica Heleno Guček je sledil pogovor s predstavniki
upravnih ustanov v občini Sevnica, s poudarkom na
organizaciji in dostopnosti storitev državnih institucij
v občini.

Kinološko društvo Posavje je na vadbišču v Sevnici
pripravilo predstavitev svojega dela, ob tem pa so
namenu predali novi prostor kot dopolnitev lepo
urejenemu vadbišču.

V sklopu projekta Riba je IN, ki je sofinanciran v
sodelovanju z Evropskim skladom za pomorstvo in
ribištvo, je Občina Sevnica v sodelovanju s Posavskim
muzejem Brežice pripravila razstavo na temo Save
in sladkovodnih rib. Panoji, ki opisujejo življenje ob
reki, ribolov in sladkovodne ribe, so postavljeni na
ploščadi pri spomeniku NOB v novem delu mesta
Sevnica.

Pri Osnovni šoli Boštanj je v sklopu nacionalnega
meseca skupnega branja in Evropskega tedna
mobilnosti potekalo sprejetje Posavske potujoče
knjižnice. Urnik Posavske potujoče knjižnice je
dostopen na spletni strani www.posavska-potujoca.si.
november 2020
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Občina Sevnica veliko vlaga v objekte predšolske in
šolske vzgoje, jih posodablja in ureja. Na vseh šolah
so v poletnem času potekala različna obnovitvena,
vzdrževalna, investicijska dela, skladno s potrebami
in v dogovorih z ravnatelji šol. Izvedenih je tudi več
ureditev v sklopu vzdrževanja zunanjih športnih
površin, med njimi nova otroška igrala na Rovišču pri
Studencu.

Občina Sevnica proračunska sredstva redno vlaga
v vzdrževanje in urejanje raznih javnih objektov
v krajevnih središčih. Ob spremenjenem načinu
upravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
se proračunska sredstva vlagajo tudi v obnovo
poslovilnih objektov. Na fotografiji je pogled na letos
celovito obnovljeno poslovilno vežico na Studencu.

Jesenski dnevi so idealni za urejanje vrtov in okolice
domov. Enako mero skrbnosti pa je treba namenjati
tudi javnim površinam, ki so ogledalo kraja. Na
Komunali Sevnica so poskrbeli za ureditev in
zasaditev na več območjih v Sevnici. Naj bo sprehod
po mestu še prijetnejši.

Sredi Glavnega trga v Sevnici vse od leta 1754
stoji kužno znamenje, ki ga poznamo tudi pod
imenom Martinovo znamenje – po donatorju
Martinu Šinkovcu. Na pobudo, prejeto na podlagi
participativnega proračuna, potekajo restavratorskokonservatorska dela. Poleg te ureditve so se v sklopu
participativnega proračuna zvrstile še številne druge,
prav tako bo v letu 2021. Ureditve bomo podrobneje
predstavili v prihodnji številki Grajskih novic.

Dne 19. oktobra je Vlada Republike Slovenije
vnovič razglasila epidemijo. Občina Sevnica in Štab
Civilne zaščite občine Sevnica podrobno spremljata
dogajanje in aktualno stanje glede širjenja okužb s
covidom-19, povezujeta in koordinirata delo različnih
služb zaščite in reševanja. Nabor vseh pomembnih
informacij stalno osvežujemo na naši spletni strani
in profilih družbenih omrežij. S posredovanjem
verodostojnih informacij in ozaveščanjem želimo
vzpostaviti trdno kolektivno zaupanje v čim prejšnjo
ugodno razrešitev situacije.

Drugačne razmere zahtevajo prilagoditve načinov
dela. Občinski svet Občine Sevnica se od zdaj sestaja
v Kulturni dvorani Sevnica, ob upoštevanju vseh
vidikov varovanja zdravja. Občinski svet je na svoji
18. redni seji 21. oktobra soglasno sprejel sklep o
dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2020.
Priznanja Občine Sevnica bo podelil župan Srečko
Ocvirk, skladno z zmožnostjo izvedbe dogodka
v povezavi z epidemiološko situacijo. Prejemniki
priznanj so:
Grb Občine Sevnica
PODJETJE EVERGREEN
Zlata plaketa Občine Sevnica
MATJAŽ POHAR
JOŽE LAZAR

Občina Sevnica je v sklopu projektov Oživljanje
Ureditve potekajo tudi v večnamenskem domu v mestnih središč s pomočjo obrti in Riba je IN obnovila
Češnjicah v krajevni skupnosti Primož.
prostore Trškega dvorca oziroma prostore spodnjega
gradu. Navedeni prostori so najstarejša in najbolje
ohranjena profana stavba v starem mestnem jedru
Sevnice. Tukaj bodo urejeni tudi novi prostori
turistično-informacijskega centra.

Srebrna plaketa Občine Sevnica
ROTARY KLUB SEVNICA
MARJAN LOČIČNIK
MIRJANA JELANČIČ

Foto: Urban Baumkirher

Peš na sevniški grad? Ali pa morda na sv. Roka?
Z idejami in informacijami se lahko »opremite«
ob novem znaku pri Železniški postaji Sevnica, ki
predlaga trajnostne oblike mobilnosti do osrednjih,
najbolj prepoznavnih mestnih točk s širšo okolico.
Gre za eno izmed ureditev v sklopu Evropskega tedna
mobilnosti, ki je potekal septembra.
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Prireditve ob občinskem prazniku bomo poskušali
kar najbolj nadomestiti z obveščanjem po spletu.
Spremljajte našo spletno stran, Facebook in
Instagram ter kanal Youtube.
Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni.
Ostanite zdravi – in povezani na daljavo. Iskrene
čestitke ob prazniku občine Sevnica.
Aktualne razmere zahtevajo prilagoditev načinov
komuniciranja. Tako je jubilejni, 30. občinski otroški
parlament osnovnih šol občin Sevnica in Radeče, svoj
prostor poiskal na spletu. Iz svoje pisarne je navzoče
pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk.

www.obcina-sevnica.si

#občinasevnica

Občinske strani
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica 3
Občina Sevnica obvešča o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 3).
Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki se jim s SD OPN 3 spreminja namenska raba
prostora in bo objavljen na spletni strani in na oglasni deski občine.
Javna razgrnitev je v teku od 26. oktobra do 24. novembra 2020 v prostorih
Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, na spletni strani
Občine Sevnica na povezavi https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave
in na spletnem portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso).

100. rojstni dan
Ljudmile Bizjak
V krogu svojih najbližjih je svoj 100. rojstni dan
praznovala Ljudmila Bizjak, rojena Frlec, z Vrha
pri Boštanju. Ob tem visokem jubileju je prejela
veliko voščil. Obiskali so jo tudi župan Srečko
Ocvirk, predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože
Udovč, župnik Fonzi Žibert in predsednica Društva
upokojencev Sevnica Ana Jelančič. Z zapetimi
ljudskimi napevi so ji praznik polepšali domači krajani
z Okiča.

Načrtovani datum javne obravnave je 11. november 2020, ob 17. uri, v Kulturni dvorani Sevnica
in bo izveden glede na takratno stanje, ob upoštevanju aktualnih določb glede omejitev zbiranja.
Obvestilo o načinu izvedbe bomo posredovali pred predvidenim datumom javne obravnave.
Med potekom javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN 3 lahko svoje pripombe
in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi
so lahko podani z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na
Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, na javni obravnavi z vpisom
v knjigo pripomb in predlogov, pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si,
biti pa morajo po pošti na naslov Občine Sevnica poslane najpozneje zadnji dan javne razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče na zadnji dan javne razgrnitve.
Občina Sevnica bo pripombe in predloge proučila in do njih zavzela stališča,
te pa bo obravnaval občinski svet in se do njih opredelil.
Stališča bodo nato objavljena na občinski spletni strani in oglasni deski občine.
Občina Sevnica

Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica,
www.obcina-sevnica.si, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Sevnica za obdobje 2018–2019,
in sicer za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in ostalih ukrepov.
Upravičenci do sofinanciranja so lovske družine – koncesionarji,
ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine Sevnica.
Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini je višina nakazane koncesije
po posamezni lovski družini oziroma lovišču s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki znaša nad 20 evrov. Vsak vlagatelj prejme
sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini.

voščilo župana Srečka Ocvirka

Prav vaško petje je v mami Milki, kot ji rečejo
domačini, obudilo veliko spominov iz preteklosti.
Svoja otroška leta je preživljala na kmetiji skupaj s
starši, bratom in sestro na Starem Dvoru pri Radečah.
Kot mlado dekle je našla delo v domači papirnici.
Pozneje je spoznala svojega moža Vinka Bizjaka in se z
njim leta 1944 poročila na Dunaju. Skupaj sta zaživela
v njegovi domači vasi na Okiču. Rodili so se jima štirje
otroci – Marta, Stanko, Ljudmila in Veronika.
Časi niso bili prijazni, zato je bilo treba poprijeti
za vsako delo, trdo delati, poskrbeti za otroke in si
ustvariti dom. Bili so lepi časi. Vendar sta leta 1990 v
družino prišli žalost in huda bolezen, ki ji je vzela hčer
Milico, istega leta tudi zeta Ivana in leta 1993 moža
Vinka. Ker je imela močno voljo, upanje in ljubezen
v srcu, je tudi kljub svojim zdravstvenim težavam
premagala vsako oviro posebej.

Višina razpisnih sredstev je 5.593,10 evrov in je enaka znesku sredstev,
ki jih je občina prejela od koncesijske dajatve od lova za leto 2018 in 2019.
Rok za oddajo vloge je 6. november 2020.

Spremljajte aktualna obvestila Občine Sevnica
Vsa obvestila o načinu poslovanja Občine Sevnica in vse pomembne, ažurirane informacije,
najdete na naši uradni spletni strani, www.obcina-sevnica.si, in na družabnih omrežjih.

voščilo predsednika
Sveta Krajevne skupnosti Boštanj Jožeta Udovča

Zdaj živi doma, ima tri otroke, šest vnukov in 12
pravnukov, ki jo zelo radi obiščejo. Zanjo in njene
potrebe pa poskrbi vnuk Mitja z družino. Milka je
kljub letom vesele narave in bistrega uma, zato ji vsi
skupaj želimo, da bi ji zdravje še dolgo služilo.
Metka Jazbec

www.obcina-sevnica.si
november 2020
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
Dobrodelna
predpraznična licitacija
za deklico Lino Šukelj
Vabljeni k licitiranju in nakupu
izdelkov za dober namen
Prepričana sva, da marsikdo že pozna zgodbo naše
male navihanke, premnogih pa kljub temu še ni
dosegla, kar je ne nazadnje povsem razumljivo.
Marsikdo, ki nas pozna in morebiti tudi spremlja,
verjetno misli, da nam je že uspelo zbrati minimalni
ciljni znesek denarja za terapije, ki znaša 60.000
evrov, ampak žal ni tako. Zadnje leto nam nikakor
ni bilo naklonjeno, epidemija zaradi covida-19 je
močno prizadela in omejila tudi področje zbiranja
denarja za terapije otrok, nam staršem pa zvezala
roke na številnih področjih, na katerih bi nam sicer
lahko uspelo zbrati potrebno vsoto denarja.

družina lepo povabimo, da se nam pridružite na
Facebooku, na katerem bodo kmalu za vas odprti
albumi z izdelki, namenjenimi licitaciji.
Licitacija bo potekala v vzdušju obdarovanja. S
sodelovanjem na licitaciji ne boste obdarovali le sebe,
svojih bližnjih in/ali prijateljev, ampak tudi najino
malo navihanko Lino, ki bo na božič upihnila šesto
svečko. S sodelovanjem na licitaciji ji boste omogočili,
da še naprej obiskuje nujno potrebne terapije, ki ji
tako zelo koristijo, ki so lanski september, ko smo jih
začeli, dobesedno sprožile njen razvoj na način, kot bi
se sicer moral sprožiti sam ob njenem rojstvu.
Na svoj račun boste prišli tudi vsi ljubitelji športa,
saj so se športniki tudi v primeru najine Line izkazali
zelo dobrodelno. Zelo velikega srca so nam podarili
podpisane drese in druge športne pripomočke, za
kar smo jim neizmerno hvaležni.
K sodelovanju bi kot družina želeli povabiti tudi
podjetnike oziroma vse z zahtevnejšim okusom.
Zlatarna Celje za vas hrani prečudovito zlato ogrlico z
briljanti, Steklarna Rogaška bo darovala kristalno
vazo, v ponudbi so tudi zanimiva umetniška dela,
boni za prestižne pogostitve, fotografiranje in
vikendpakete.

Neizmerno bova hvaležna vsakemu posamezniku za
podporo in pomoč, neizmerno bova cenila tudi vaše
sodelovanje, da glas o licitaciji ponesete in razširite
med sorodnike in prijatelje, da doseže širšo javnost,
da nas končno spoznajo tudi tisti, ki nas še ne.
Srčno upava in si želiva, da kljub trenutnim razmeram
stopimo skupaj, da licitacija kar najbolj uspe. Lina in
starša vam bomo neizmerno hvaležni.
Kot družina se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so
darovali svoje čudovite izdelke in storitve.
Slovenija je spet pokazala, kako dobrodelni znamo
biti Slovenci, koliko dobrih duš živi na naši mali
zeleni oazi. In prav vsak od izdelkov si zasluži, da bo
nekomu postal prečudovito darilo, da mu bo služil z
namenom, za katerega je bil izdelan … podarjen.
Mirjana in Blaž Šukelj, starša deklice Line

Ženske za ženske –
dobrodelni stojnici
na sejmu
Korona je letos žal marsikatero organizacijo prisilila,
da je prilagodila svoje delovanje, zato smo tudi v
Rotaract klubu Sevnica prilagodili naš vsakoletni
projekt Dobrodelna modna revija Ženske za ženske.
Tako smo se namesto ob grajski modni brvi z vami
družili na sejmu v Sevnici. V soboto, 3. oktobra, smo
obiskovalce pričakali na dveh stojnicah in v zameno
za dobrodelne prispevke ponudili čudovite modne
dodatke slovenskih ustvarjalk in dobrodelni srečelov.

Za tiste, ki nas še ne poznate …. Sva Mirjana in Blaž
Šukelj iz Posavja, starša zelo posebni, zdaj skoraj
6-letni deklici Lini, rojeni v 24-tednu nosečnosti, ki
ji življenje nikakor ne prizanaša, ob tem neizmerno
trpiva tudi starša. Lina je zaradi nedonošenosti
utrpela škodo, ki botruje njenim številnim diagnozam,
z velikim razvojnim zaostankom in zmerno duševno
motnjo na čelu. Lina je tako še vedno odvisna od 24urne nege odrasle osebe. Prav zato sem mama ostala
doma, da jo negujem, terapiram in vozim na terapije
k strokovnjakom terapevtom. Več o Lini lahko
preberete na strani imenovani Give Your Helping
Hand in na Facebooku z istim imenom.
Za Lino nama je uspelo najti kombinacijo terapij, ki so
po petih letih vegetiranja kot edine začele pri hčeri
kazati rezultate napredovanja na vseh področjih,
vendar zanje potrebujemo minimalno 60.000 evrov.
Gre za terapije z matičnimi celicami v Ukrajini, za
terapije v hiperbarični kisikovi komori v Brežicah in
za MNRI-terapije za spodbujanje in razvoj primitivnih
refleksov. Lina ob teh terapijah končno začenja
napredovati na vseh razvojih področjih, od govora,
prehranjevanja, motorike, pa vse do gibanja in
sodelovanja s terapevti in okolico.
Ker pa nama minimalnega ciljnega zneska nikakor ne
uspe zbrati in ker je zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja virusa covid-19 propadlo kar nekaj dogodkov,
na katerih bi zbirali denar za najino Lino, sva se starša
odločila, da ne bova sedela križem rok, ampak bova
priredila online licitacijo na Facebooku, ki jo lahko
najdete pod imenom Dobrodelna predpraznična
licitacija (za deklico Lino Šukelj).
Na strani https://www.facebook.com/dobrodelna.
licitacija so tudi vse informacije o tem, kako točno
bo potekala, začela pa se bo 2. novembra.
Denar od licitiranih izdelkov se bo nakazoval
neposredno na Linin TRR-račun, ki je že ves čas
zbiranja odprt pri Škofijski Karitas Celje
TRR: SI56 0510 0801 5567 619
Sklic: 29365 (obvezen podatek) / Namen: za Lino.
Licitacija
bo
potekala
v
prečudovitem
predprazničnem času novembra 2020. Donatorji so
nam podarili čudovite izdelke in storitve, za katere
meniva, da bodo čudovita božično-novoletna darila
sebi, otrokom, bližnjim ali prijateljem.
Veseli smo, da lahko v licitaciji ponudimo umetnije
izpod rok slovenskih ustvarjalcev: oblačila in modne
dodatke, nakit, knjižna dela, kozmetiko, prestižna
eterična olja, vile, angele in drugo. To je le nekaj
malega v ponudbi vsega. Če vas je pritegnilo, vas kot
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Najina največja želja je, da se ciljni znesek denarja
končno zbere. Za to imava precej tehten razlog.
Za zbiranje denarja namreč starša porabiva
ogromno preveč časa, več, kot si kdorkoli sploh
upa predstavljati. To je čas, ki ga jemljeva najinemu
spancu, in kar je še pomembnejše, to je čas, ki ga
jemljeva tudi Lini, kar naju zelo žalosti in stiska pri
srcu, saj bi ta čas želela vlagati v Lino. Prav zato, ker ji
nočeva več jemati dragocenega časa, vas naprošava,
v imenu najine male navihanke, da se udeležite
licitacije in dodate svoj košček v mozaik tlakovanja
poti k Linini samostojnosti.

Člani Rotaract kluba Sevnica

Prispevke smo zbirali za 5-letno deklico Lino iz
Šentjanža, ki sredstva nujno potrebuje za terapije z
matičnimi celicami. Radi bi se zahvalili vsem srčnim
obiskovalcem, ki so prispevali za dobrodelni namen,
saj nam je s skupnimi močmi uspelo zbrati kar 1000
evrov. Kot smo obljubili, bomo celotni izkupiček
namenili deklici za zdravljenje, družini pa smo predali
tudi vse vaše lepe želje.
Hvala, da nam zaupate in nas podpirate.
Vir: Rotaract klub Sevnica

Obvestilo o poslovanju Upravne enote Sevnica
Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, poslovanje Upravne enote Sevnica
poteka v skladu z naslednjimi omejitvami:
• vloge strank se sprejema preko državnega portala eUprava, po e-pošti na naslov: ue.sevnica@gov.si ali
po navadni pošti na naslov: Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica,
• za obisk upravne enote se je potrebno predhodno naročiti,
• vloge, ustno na zapisnik, je možno oddati le po predhodnem naročilu.
Naročanje se izvaja v času uradnih ur po telefonu na številke:
• overitve, digitalna potrdila: 07 81 63 892,
• osebne izkaznice, potni listi, vrednotnice za osebno dopolnilno delo: 07 81 63 889,
• vozniška dovoljenja: 07 81 63 890,
• registracija motornih vozil: 07 81 63 888,
• matične zadeve, prijave, odjave prebivališč: 07 81 63 898, 07 81 63 860,
• tujci: 07 81 63 863, 07 81 63 885,
• orožje, društva, prireditve: 07 81 63 893,
• državljanstva, ugotavljanja prebivališč, sprememba osebnega imena: 07 81 63 884,
• okolje in prostor: 07 81 63 895,
• kmetijstvo - RKG, GERK, prijava pridelka: 07 81 63 861,
• odobritev prometa s kmetijskimi zemljišči: 07 81 63 896,
• objave prodaje kmetijskih zemljišč: 07 81 63 886, 07 81 63 887,
• zadeve s področja t.im. »vojne zakonodaje« in ZIMI: 07 81 63 886, 07 81 63 887.
Zahvaljujemo se za strpnost in sodelovanje!		

Upravna enota Sevnica

Po občini
Iskreno o Stari šoli Sevnica
Ali se zavedate, da Sevničani vsako leto odvržemo
kar 2750 ton mešanih komunalnih odpadkov?* Med
njimi so tekstil in tudi čevlji, knjige, torbice, okraski
in drugo, česar ne potrebujemo več doma. Grozno,
kajne? Od tega gre skoraj ves tekstil v sežigalnico, 5
odstotkov zbranih odpadkov pa se odloži na deponiji.
V Stari šoli Sevnici na leto z vašimi donacijami
zberemo do 12 ton uporabnih predmetov in tako
pripomoremo k temu, da je kup mešanih komunalnih
odpadkov manjši.

Večerni obisk
pri grofici Mathilde
Gradovi od nekdaj predstavljajo prostor neštetih
zgodb, ki so jih pisala stoletja. Koliko korakov,
koliko misli in koliko besed je odmevalo na grajskih
dvoriščih? Koliko potu in energije nosijo v sebi grajski
zidovi? Koliko ljubezni se je začelo in končalo na
grajskih hodnikih? Koliko veselja se je delilo? Koliko

Tako smo oz. so otroci v mlajši skupini zelo pogrešali
starejše otroke, kajti odraščanje in življenje nasploh
poteka tako, da slediš starejšim in marsikaj narediš
samo zato, da boš čim bolj podoben njim. Najljubša
tura za mlajšo skupino je bila na Tromejo, kamor
smo šli vsi skupaj. Dežurna sta bila včasih samo
dva udeleženca, tako da je zaživela pomoč oz.
timsko delo. Posebnost sta bila merjenje telesne
temperature in razkuževanje kljuk, WC-jev, tušev,
torej nova dejavnost za dežurne. Pa še turnir v
badmintonu se je skoraj zgodil … Letos so nam
popoldneve krajšala kolesa. Jože nas je pogostil s
penino za svojega abrahama. Mlajša skupina si je
privoščila poletno sankanje z Vitranca. Tarok je bil
najljubša igra in najmlajši so bili enakovredni tekmeci
starejšim.
Najlepši pa je bil zaključek, saj smo ob ognju prepevali
kar do štirih zjutraj. Malce smo si pomagali s sodobno
tehnologijo, ampak to se nam šteje v velik plus. Tako
je nastala tudi priredba: »Pojdi z menoj gor v Slatno,
bova lepa, bova fit, ti boš dobla močne noge, jaz pa
malo manjšo r..«
Zapisali Jelka Slukan in Mojca Pinterič Krajnc

Zakaj to omenjamo? Prav vaše donacije so bile velik
kamen spotike pri vaših komentarjih na uvodni
članek o Stari šoli (npr. Sam imate cene nabite da je
cenej v trgovini in še novo.). Češ, da bi stvari morale
biti cenejše, saj so podarjene. Da lahko kupujete
nove stvari v raznih nizkocenovnih trgovinah po takih
cenah. Seveda lahko. Ampak kupovanje cenovno
ugodne hitre mode je popolno nasprotje vrednotam,
ki jih podpiramo. Delavke (pogosto tudi otroci) za
cenenimi oblačili dobijo “cel” evro za dan dela. Tone
oblačil prepotujejo v Evropo, kjer smo “ponosni”,
da lahko kupimo novo majčko za 5 evrov, ki je polna
kemikalij in po nekaj pranjih ni več uporabna in ne
nazadnje roma v sežigalnice in še naprej zastruplja
naš zrak. Ko vse to vemo, si tega res želimo?
Staro šolo v Sevnici smo odprli že leta 2012 in bili pri
tem v tem okolju prav revolucionarni, saj se ljudje v
Sloveniji sploh še niso zavedali, da je nakup iz “druge
roke” tako pomemben. Čeprav so takrat po svetu že
obstajale take vrste trgovin, smo bili v Sloveniji med
prvimi. In prav zato smo naleteli na težave: Stara šola
je bila namreč razumljena kot trgovina za reveže,
trgovina, kamor se odpraviš bolj »po sili« in se pri
tem skrivaš. Zdaj obratuje trgovina pod Zavodom
Stara šola Sevnica – socialno podjetje, katerega
ustanovitelj je Zavod Knof. Socialno podjetje pa žal
ne pomeni nikakršnih ugodnosti. Tudi Stara šola
plačuje vse stroške obratovanje (2 plači, najemnina,
elektrika in drugi stroški) in nima nikakršne zunanje
finančne podpore, razen polovične subvencije za
zaposlitev ene zaposlene, ki je bila brezposelna.
Prav zato je požrtvovalnost direktorice Stare šole
Sevnica, srčne Snežane Mančić, izjemna, saj je za
delovanje prodajalne poleg truda vloženo več kot
100 ur prostovoljnega dela mesečno. Snežana pa
ima za seboj zanimivo zgodbo preselitve v Sevnico iz
Srbije, potem ko je njen mož več let delal v enem od
sevniških podjetij.
Niti predstavljate si ne, koliko dela mora biti
opravljenega, preden podarjeni izdelek sploh pride
na prodajno polico. Dobimo veliko opranih in celo
zlikanih stvari, žal pa tudi zelo umazanih, raztrganih
in ponošenih, ki nikakor niso primerne za prodajo.
Vse je treba pregledati, urediti in tudi shraniti do
prave sezone.
Pa še nekaj: morda ima kdo zadržek pri nakupu
oblačil v Stari šoli, saj se lahko zgodi, da kupiš izdelek,
ki ga je daroval sosed/znanec/prijatelj. Zato v Starih
šolah uvajamo tudi zamenjavo oblačil: kar dobimo v
Sevnici, si izmenjujemo z drugimi prodajalnami Stare
šole.
Veseli smo, da se predsodki razblinjajo in da naši
kupci izbirajo izdelke iz druge roke zaradi življenjske
ozaveščenosti o varovanju narave. Pa ne samo to. V
Stari šoli večkrat slišimo, kako so ljudje hvaležni, da
imajo na voljo takšno trgovino, saj pri nas najdejo
prave zaklade.

Foto: Tadej Košmerl

noči je minilo od zadnje upihnjene sveče in kaj
nam prinaša svetloba tiste, ki jo prižigamo danes?
Dne 15. oktobra smo na gradu Sevnica premierno
izvedli edinstveno interpretativno vodenje po gradu,
ki obiskovalcu omogoči, da grad spozna s čisto
drugačne perspektive. Na sprehodu skozi stoletja in
s spoznavanjem vloge žensk, ki je bila na sevniškem
gradu ves čas bolj izrazita, nas vodnica pripelje vse
do zadnje lastnice gradu, grofice Mathilde Arco
Zinneberg. Kaj ima povedati ona? Sledite Facebooku
KŠTM Sevnica in Grad Sevnica in se nam prihodnjič
pridružite. Obljubljamo vam doživetje, ki vas ne
bo pustilo ravnodušnih. Vodenje ob razpisanih
terminih je primerno za posameznike in družine, po
dogovoru pa tudi za manjše organizirane skupine.
Izvajanje Večernega obiska pri grofici Mathilde
bomo nadaljevali, ko bodo ukrepi to spet dovoljevali.
Informacije na 031 344 916 ali annemarie.culetto@
kstm.si.

Praznik KS Loka
brez praznovanja?
Pred letom dni smo se oktobra v Loki razveselili
prve obeležitve praznika krajevne skupnosti.
Slavnostna prireditev ob odkritju spomenika
velikemu Ferdinandu Ripšlu, druženje domačinov
in gostov, pestro dogajanje na Ripšlovem sejmu …

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica Ob koncu praznovanja smo si bili edini, da bomo

www.kstm.si
Cici tabor 2020
Od 25. julija do 1. avgusta smo navdušenci gora
kljub koronavirusu postavili šotore v Slatni, si vsak
dan nadeli nahrbtnik in zavezali pohodne čevllje ter
opravili 6 tur mlajši in tudi starejši člani tabora. Mlajši
smo iz Planice krenili v Tamar, na Belopeška jezera,
se povzpeli na Zgornjo Krmo, Valvazorjev dom pod
Stolom, Tromejo in Vitranc. Starejša skupina je vsak
dan od 3 do 5 ur planinarila v eno smer z višinskimi
razlikami od 900 do 1400 m.

Foto: Jakob Lekše

Osvojili so Veliki Pršivec, Ptičji vrh, Črno prst, Cipernik.
In ker je to leto izjemno, so se nam prigodile naslednje
Knof in Stara šola Sevnica posebnosti: samo 8 otrok, od tega je najmlajša Lili
* Podatek Komunale Sevnica, d. o. o. imela komaj 8 mesecev.

vsako leto ponovili in še nadgradili za nas tako
pomembno praznično dogajanje. A se je žal že pri
letošnjem, drugem praznovanju zalomilo – ukrepi
države in predvsem previdnost pred morebitnim
širjenjem virusa so povzročili, da so priprave na
slovesnost potekale drugače, nazadnje pa so se
zaradi nezmožnosti izvedbe povsem ustavile. V naši
krajevni skupnosti pa letos načrtov niso prekrižale
le posebne zdravstvene razmere, temveč nas je
prebivalce KS Loka konec avgusta doletela nevihta
s točo, ki je za seboj pustila nered ter zaskrbljenost
in žalost domačinov. »A v vsaki stvari moraš najti
kaj pozitivnega,« me je zadnjič spomnila starejša
sovaščanka, ki sem jo srečala na sprehodu po
polju. Rekla je, da je zadnje čase veliko razmišljala,
zakaj bi bila ujma, ki je uničila strehe, avtomobile,
pridelke, sploh lahko pozitivna. Povedala mi je, da je
po dolgem razmisleku ugotovila. »Ne glede na vse
ukrepe in prepovedi so se sosedi, prijatelji, znanci
lahko spet podružili brez slabe vesti. Na strehi je bilo
tudi po 20 'pobov', pa so bili dobre volje, čeprav so
imeli ogromno dela.« Zamislila sem se … in se še zdaj
ob teh njenih besedah. Ob razmišljanju o prazniku,
ki bi ga morali praznovati, so te njene besede dobile
še posebno težo. Bistvo praznika namreč ni le
prireditev, temveč predvsem občutek pripadnosti
kraju, povezanost in sodelovanje med ljudmi. In vem,
da smo vse našteto domačini nedavno že izkazali
in pokazali, torej smo izrazili to, kar bi sicer ujeli v
praznično dogajanje. Oktobra pa je priložnost, da se
– čeprav v krogu najbližjih – spomnimo, da je lepo
živeti v naši krajevni skupnosti. in začutimo besede,
ki jih je zapisal Ivan Tavčar: »Zemlja domača – ni
prazna beseda: del je mojega življenja, in če se mi
vzame zemlja, se mi je tudi vzelo življenje …« Drage
sokrajanke in sokrajani, iskrene čestitke ob prazniku
KS Loka.
Sergeja Cesar
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TZOS
Niz jubilejnih dogodkov
zadnjo septembrsko
nedeljo v Šentjanžu

Nizozemec, z Goričkega in Matic Svažič iz Sevnice.
Rdeča nit razmišljanja umetnikov je bila Človek kot
največji onesnaževalec.

Kljub nadvse neugodnim časom za organizacijo
dogodkov in druženj smo se v Turističnem društvu
Šentjanž odločili, da se ne bomo predali apatiji
in prekinili tradicije, zato smo zadnjo nedeljo
septembra organizirali že 10. Šentjanško tržnico in
razstavo 10. ArtEka Šentjanž na Repovževi štali ter
izpeljali premiero filma o ArtEku Tomaža Pavkoviča.
Želja po organizaciji vseh na začetku leta načrtovanih
dogodkov je bila še posebno velika zato, ker naše Prijeten zgodnjejesenski dan smo sklenili ob klepetu
društvo letos praznuje 20-letnico delovanja.
s starimi prijatelji na terasi Repovževe gostilne. V
upanju, da koronačasi čim prej minejo in da bomo pri
Turističnem društvu Šentjanž lahko zdravi zakorakali
v novo desetletje, smo polni prijetnih vtisov sklenili
Turistično društvo Tržišče že sedmo leto zapovrstjo
pestro zadnjo septembrsko nedeljo v Šentjanžu.
organizira sklop prireditev Jesen na vasi.

Jesen na vasi v Tržišču
Pr nas se je tud včas
dobr jedl

Petra Majcen, predsednica TD Šentjanž
Foto: Judith Zgonec

Najlepše med
manjšimi mesti v Posavju

Krhki flancati, šarkej, štruklji ter kislo zelje in matevž

Kljub omejitvi druženja smo prireditev speljali, tokrat
v zelo okrnjeni sestavi in na daljavo. Deževno nedeljo,
11. oktobra, smo pri prostorih Društva Hrast v Tržišču
predstavili en delček jedi, kot so jih nekoč pripravljale
gospodinje. Tokrat so jih pripravile članice Aktiva
kmečkih žena Tržišče, članice Društva upokojencev
Tržišče in članice in člani Turističnega društva Tržišče.

Zaradi priporočil NIJZ je bilo letos tržničarjev, ki
so na prodaj postavili svoje izdelke, nekoliko manj
kot prejšnja leta, vendar je bila kljub temu tržnica
glede na razmere dobro obiskana. Na dogodku smo
možnost po predstavitvi in prodaji dali domačim
pridelovalcem hrane in izdelovalcem izdelkov
domače obrti ter društvom, tudi tokrat pa smo bili
veseli sodelovanja OŠ Milana Majcna Šentjanž.
Učenke so na svoji stojnici prodajale izdelke, ki so jih
učenci izdelali v sklopu tehniškega dne in likovnega
pouka pod mentorstvom Nene Bedek. Na prodaj so
postavili tudi ptičje gnezdilnice, za katere je material
in izdelavo polizdelkov prispevalo Turistično društvo
Šentjanž. Veseli smo, da smo lahko ob 20-letnici
društva dodali svoj skromni prispevek tudi v šolski
sklad. Zbrane na tržnici je pozdravil tudi podžupan
naše občine Janez Kukec.

Ajdovi žganci, slivova pogača

Ker je bilo druženje zaradi koronavirusa omejeno, smo
predstavitev jedi pripravili za prenos prek Facebooka.
Milena Knez je predstavila vsako jed, njene sestavine
in postopek priprave, Stane Markovič pa je to združil
v nekajminutni film. Vabljeni, da obiščete Facebook
Turističnega društva Tržišče in še vi podoživite duha
takratnega časa.
Odprtje razstave jubilejnega ArtEka Šentjanž, ki se
je letos že deseto leto po vrsti zgodil v soorganizaciji
Turističnega društva Šentjanž in Zavoda MUK Qra,
se je začela v Kulturni dvorani Šentjanž s premierno
predstavitvijo filma o Arteku. Režiser filma je Tomaž
Pavkovič iz Sevnice, ki se je udeležil tudi letošnjega
ArtEka Šentjanž. V filmu je izvrstno povzel dogajanje
preteklih dogodkov ArtEko in na izviren način
predstavil duha ArtEka. Obiskovalci so se po ogledu
filma preselili k Repovževi štali, tam pa je bilo na vrsti
še odprtje razstave del 10. slikarske kolonije ArtEko.
Za glasbeni del sta že tradicionalno poskrbela Andrej
Fon na saksofonu in Zoran Košir na kitari. Navzoče je
pozdravil tudi predsednik sveta KS Šentjanž Boštjan
Repovž. Umetnike, ki so na začetku julija ustvarjali v
Jabolčna pogača
Peklu, je predstavila umetniška vodja vseh dosedanjih
Iskreno upamo, da se bo situacija glede koronavirusa dogodkov ArtEko Jerca Šantej. Letos so na Repovževi
kmalu izboljšala in bomo lahko prihodnjo jesen spet štali in ob njej razstavljali Tina Konec iz Oplotnice,
organizirali prireditev z množico obiskovalcev, ki bodo Tatjana Mijatović iz Radencev, Vesna Davidovič iz
lahko poskušali različne dobrote. Ostanite zdravi.
Dobove, Nena Bedek in Ana Jazbec iz Sevnice, Judith
in Tone Zgonec iz Boštanja, Brane Širca iz Ljubljane,
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče Robert Jurak iz Logarovcev, Bram d´Hont, po rodu
Foto: Stane Markovič
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Ob 27. septembru, svetovnem dnevu turizma, se je v
občini Sevnica in Posavju zvrstilo kar nekaj dogodkov,
na katerih smo se tako ali drugače spomnili, da
turizem pomembno kroji naša življenja – ali smo gost
ali gostitelj. In prav zadnje je bilo v središču pozornosti
v ponedeljek, 29. septembra, ko smo se predstavniki
turističnih zvez Posavja, župani in predstavniki občin
ter drugi deležniki turizma zbrali v kulturni dvorani v
Dobovi. Tam je potekala podelitev regijskih priznanj
ocenjevanja Moja dežela, lepa in gostoljubna.

Na regijskem ocenjevanju sodelujejo občine Sevnica,
Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki. Vsako leto
regijsko ocenjevanje sledi občinskemu in podelitev
priznanj vsako leto zaokroži. Letos je organizacijo
prevzela Občinska turistična zveza Brežice in ob
tej priložnosti podelila tudi občinska priznanja. Na
regijski ravni so bila podeljena priznanja v kategoriji
izletniških krajev. Prvo mesto je zasedla Kostanjevica
na Krki, drugo Brestanica in tretje Dobova. V kategoriji
srednjih mest je prvo mesto pripadlo Krškemu, drugo
Brežicam.
Mi pa smo se razveselili prvega mesta v kategoriji
manjših mest, ki ga je, za drugouvrščenim Senovim,
letos spet osvojila Sevnica.

Annemarie Culetto,
predsednica Turistične zveze občine Sevnica
Foto: Rok Retelj

Turizem
Nova vizualna podoba
destinacijske znamke
Sevnica

Na svetovni dan turizma
na sprehod
po Jurkovi učni poti

Skladno s strategijo razvoja turizma v občini Sevnica
je hkrati z razvojem kolektivne blagovne znamke
Sevnica Premium potekal tudi razvoj vizualne
podobe destinacijske znamke Sevnica.

Celostna grafična podoba je nastajala ob upoštevanju
znamenitosti in značilnosti, ki jo opredeljujejo,
to so mesto Sevnica, Lisca, reka Sava, bogati in
raznovrstni naravna in kulturna dediščina, rodovitna
kmetijska krajina, vinorodni griči in vinske kleti,
prepoznavne prireditve in gostoljubnost domačinov,
in je zamišljena kot krovna znamka, ki predstavlja
območje občine Sevnica. Krovna upravna organizacija
destinacije je Občina Sevnica, tudi ustanovitelj KŠTM
Sevnica, ki opravlja dejavnost na področju kulture,
športa, turizma in mladinske dejavnosti in je tudi
odgovoren za spodbujanje uporabe nove celostne
grafične podobe destinacije Sevnica, s ciljem boljše
prepoznavnosti.
Destinacija Sevnica
se
kot
krovna
znamka v hierarhiji
navzgor povezuje z
vodilno destinacijo
Čatež in Posavje in
nacionalno znamko I
feel Slovenia. Navzdol
znak
destinacije
vključuje kolektivno
blagovno
znamko
Sevnica Premium.
Sevnica Premium je znamka, ki predstavlja
izvrstno, sonaravno pridelano, predelano ali
izdelano lokalno ponudbo iz destinacije Sevnica,
ki pod svojim okriljem predstavlja od strokovne
komisije certificirano ponudbo pridelkov, živilskih
in rokodelskih izdelkov ter jedi in pijač, postreženih
na gostinski način, v prihodnje pa tudi organiziranih
kulinaričnih prireditev, butičnih vodenih doživetij,
nastanitvenih zmogljivosti. Oblikovalka je pri svojem
delu izhajala iz obstoječega znaka Visit Sevnica,
končno dela pa je smiselna nadgradnja, ki zajema
določitev barvne sheme, tipografijo znamke in znak,
ki je sestavljen iz personaliziranega napisa Sevnica z
dodano stilizirano podobo ptice. Vsi si želimo, da bi
tudi s tem zasnovali celovito in enotno predstavitev
Sevnice kot destinacije in bi jo za svojo vzeli tudi vsi
ključni deležniki – organizacije, javni zavodi, podjetja,
društva, ponudniki in vsi, ki se poistovetimo s Sevnico
in sevniškim.

Letošnji svetovni dan turizma smo zaposleni na
KŠTM Sevnica v sodelovanju s Planinskim društvom
Lisca Sevnica na Lisci organizirali brezplačen voden
pohod po Jurkovi učni poti. Po uvodnem pozdravu
smo besedo predali Dušanu Klenovšku, poznavalcu
in ljubitelju narave, ki nas je v sprehod popeljal s
predstavitvijo še vedno bogatega nabora rastlinja,
ki ga je v teh zgodnjejesenskih mesecih še vedno
mogoče opaziti na travnikih in gozdnem robu Lisce.

Na sprehodu smo spoznavali vpliv podnebnih
sprememb na floro in favno, spoznali, katere živali
živijo na tem območju, se spomnili Jurkove zgodbe
o praženjaku in uživali v čudovitih razgledih, ki jih je
zgodnje nedeljsko dopoldne ponujalo 27. septembra.
Z namenom promocije aktivnega preživljanja
prostega časa, ki ga spodbujata tudi projekta Mar
nam je za skupnost in Lisička giba, katerega del je bil
tokratni pohod, in spoznavanjem bogate kulturne in
naravne dediščine bomo nadaljevali tudi v prihodnjih
mesecih. Vabljeni, da nam sledite na Facebooku Visit
Sevnica in na spletni strani www.kstm.si. Narava,
gibanje in dobra družba so temelj za zdravo življenje.
Naj tudi Jurkova učna pot postane priljubljeni prostor
srečevanja enako mislečih.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Namig za premik

Jesen. Za marsikoga najlepši letni čas. Minljivost
narave in minljivost življenja se združita v eno. Barve
gozdov postanejo pravljične. Sprehod po odpadlem
jesenskem listju nekaj najbolj čudovitega. Listje šumi
pod nogami in če brcneš vanj, počasi pada nazaj na
zemljo. Gozdovi so polni kostanja in gob. Sončni žarki
so sramežljivi in igre senc, skozi meglice v gozdovih,
postanejo pravljične. Vse je spokojno in umirjeno.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica Pa vendar je narava zunaj preveč lepa, da bi je ne
izkoristili in uživali v njej. Stopimo ven. Pojdimo v
naravo.
Z avtom se peljemo iz Sevnice po levi strani Save na
Blanco in tam zavijemo levo proti Pokleku in nato
pa desno do Gornjega Leskovca in Gornje Blance
(naselje Gornji Leskovec). Pot nadaljujemo ob potoku
Blanščica. Avto parkiramo ob pritoku Stranjskega
potoka v Blanščico, na manjšem parkirišču 100 m od
domačije Požun.

Našo pot začnemo po stezi ob Stranjskem potoku.
V 20 minutah bomo pri slapu. Slap Bojanca je 14,80
m visok, nižje pa je še nekaj manjših slapov. Če se
nasproti slapa postavimo na pravilen položaj, se nam
v skalah na desni strani tik ob vodi pokaže obraz. To
naj bi bil, po legendi, obraz ajdovske deklice, ki jo je
mati za kazen, ker je deklica ni ubogala, pahnila v v
brezno.
Desno nadaljujemo pot navzgor po zavarovani poti,
dokler ne pridemo na raven, kjer je levo vas Stranje,
mi pa gremo po travni jasi desno in poiščemo stezo v
gozdu. Ta nas pelje ob robu ravni in se kmalu obrne
proti severu. Bodimo zelo pozorni, ker se steza
odcepi od
poti in nas
desno vodi
po pobočju
r a h l o
navzdol
do potoka
Blanščica.
Ob potoku
navzgor
bomo mimo
porušenega
mlina kmalu
prišli
do
slapa Pekel.
Tudi tam je
več slapov,
g l a v n i
pa
pada
skoraj 17 m
globoko. Od
Bojance do
tja bomo
hodili
40
minut.
Od slapa se vrnemo do poti, ki je vodila do mlina,
in nadaljujemo pot levo navzgor. Po 30 m je desno
navzdol odcep s stezo, ki vodi do domačije Požun;
če se zadovoljimo z ogledom dveh slapov, bomo
zelo hitro na izhodišču pri avtomobilu. Mi pa se
dvigamo naprej proti zaselku Vrtec, kjer pri domačiji
Požun lahko občudujemo zelo stare in debele trte
na brajdi. Nadaljujemo do zaselka Puste Ložice
(naselje Dobrova) in tam zavijemo po asfaltirani
cesti na desno. Ko pridemo do gozda, zavijemo
levo na traktorsko pot, vendar se po kakšnih 100 m
odcepimo desno in po kakšnih 200 m spet desno,
da pridemo na staro cesto, po kateri se spuščamo
proti Dobrovskem potoku. Ob potoku navzgor bomo
kmalu pri slapu Ubijavnik, ki je visok 6,8 m. Od slapa
Pekel bomo hodili dobro uro.
Kakšnih 40 m pred slapom se proti severovzhodu
odcepi strma pot. Po njej navzgor bomo kmalu prišli
do gozdne ceste. Zdaj gremo po njej levo. Preden
prečkamo potok, bomo našli stezo, ki nas strmo
naravnost navzgor popelje neposredno do planinske
koče (898 m). Od Ubijavnika do koče bomo hodili 50
minut.
Priporočamo še obisk bližnjega hriba Veliki Koprivnik
(984 m), od koder je lep razgled proti severovzhodu.
Od koče gremo po asfaltirani cesti na desno proti
Srebotnemu. Ko cesta zavija levo in je na levi strani
gozd, jo zapustimo in se po markirani poti spustimo
desno navzdol. Mimo kapelice in domačije sledimo
markacijam do asfaltirane ceste v zaselku Jablance
(naselje Dobrova). Od koče do tja bomo hodili 45
minut.
Zapustimo markacije in se spustimo proti vzhodu
desno navzdol proti Dobrovskemu potoku. Ko se na
desni konča njiva, se po levi stezi spustimo v gozd
navzdol do potoka. Potok prečkamo in ob njem
poiščemo stezo. Ko pridemo do ribogojnice, smo na
cesti. Po njej nadaljujemo do sotočja Dobrovskega
potoka in Blanščice. Še nekaj sto metrov na desno
in pridemo do izhodišča pri avtomobilu. Ta del poti
bomo prehodili v 35 minutah.
Pot je dolga približno 10 km in zahtevnejša zlasti v
dežju, zato nikakor ne pozabimo na primerno obutev
in opremo. Zanjo bomo potrebovali 4 ure in 15
minut.
(Vir: Vodnik, Izleti v sevniško okolico, Vinko Šeško)
Urška Colner, KŠTM Sevnica
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Aktualno

Koledarja prireditev v tokratni številki ni, zaradi trenutnih razmer.
Uredništvo
Ponudba za nakup
koledarja 2021 –
motivi iz sevniške občine
Koledar je primerno in uporabno darilo za poslovne
parterje in posameznike. Če pa podarimo koledar z
motivi iz svoje občine, je to pomemben prispevek k
promociji naše občine.

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

Čas je za pogovor.
Besede zdravijo,
krepijo in dajejo moč.
Epidemija korona virusa ima vidno in nevidno plat:
vidno je spremenjen naš običajen način življenja, ta
čas pa v nas zbuja nova občutja. Mnogi doživljajo
stisko, občutijo strah, ogroženost, nemoč. Ne le
zaradi virusa samega, ampak tudi zaradi vseh drugih
pridruženih tegob: izgube službe, upada prihodkov,
slabih izgledov za bližnjo prihodnost … Čas krize je
sicer lahko čas globoke solidarnosti, a če le-ta traja
predlogo in če je v vrtince strahu in negotovosti
vpletena večina naroda, potem se lahko to, kar
doživljamo sedaj, ko smo ogroženi praktično vsi, žal
pogosto spremeni v boj za preživetje.
Stiska torej razgalja. In odpira najgloblja bivanjska
vprašanja. Sprašujemo se lahko, kakšen smisel ima
situacija s korona virusom za nas kot posameznike,
za naš narod, za svet. Katere vrednote odkrivamo,
ko se čutimo ogroženost, katere vrednote dobivajo
na teži? Je to čas, ki si ga nismo vzeli za naše najbližje,
za družino, za prijatelje? Je to uživanje v naravi, ki je
tako lepa, a ji posvečamo premalo pozornosti in jo
celo uničujemo?
Pomembno si je torej zastaviti ključno vprašanje: ne
le kako pre-živeti ta čas korone, ampak kako ta čas
preživeti kar se da kakovostno.
Pet preprostih namigov za osebno plutje skozi korona
čas in za razvijanje notranje trdnosti:
• rutina: dajmo dnevom ritem, vzpostavimo red,
zdravo rutino, ki bo razbijala monotonost časa;
• zdrav življenjski slog: pozorni bodimo na ritme
prehranjevanje, spanja in gibanja;
• pogovor in ohranjanje stikov: predvsem v družini
in načrtno tudi s prijatelji. Vsak dan pokličimo vsaj
eno osebo, sedaj je čas, da se slišimo tudi s tistimi, s
katerimi se že dolgo nismo;
• branje: naj ne mine dan, ne da bi prebrali vsaj deset
strani kakovostne knjige;
• konjički: lotimo se kakšne stvari, ki nam je ljuba, pa
mogoče prej nismo imeli časa zanjo.
Če boste čutili, da je teža dneva in časa za vas
prevelika, da bremena ne morete nositi sami, ste
dobrodošli, da se obrnete tudi na psihoterapevte, ki
vam želimo ponuditi svojo pomoč pri premagovanju
stisk, ki jih trenutne situacija vnaša v vaša življenja.
Na razpolago dajemo svoje strokovne in človeške
izkušnje ter znanje vsem, ki čutite v teh dneh potrebo,
da se pogovorite s terapevtom. Pogovori bodo
potekali po telefonu, skypu, whatsappu, signalu,
massengerju ali po drugih družbenih omrežjih.
Martin Lisec, Inštitut Stopinje

Sonaravno ustvarjanje
in izobraževanje
v pragozdu Tk pav
Zadnji teden septembra smo skupaj z učenkami in
učenci ter učiteljicami in učitelji OŠ Milana Majcna
Šentjanž izvedli poučne delavnice v pragozdu Tk pav.
Že teden prej so učenci zadnje triade iz lesenih
delov, ki jih je priskrbelo Turistično društvo
Šentjanž, v sklopu tehniškega dne izdelovali ptičje
Cena koledarja je 6,80 evrov.
Če vas zanima nakup koledarjev, nam čim prej gnezdilnice, ki so jih nato tudi lično poslikali in
sporočite količino in pošljite logotip oziroma, kar okrasili. V torek, 22. septembra, so se nato učenci
želite, da je napisano na podložnem kartonu spodaj. druge triade s profesorjem biologije in kemije ter
naravovarstvenikom Dušanom Klenovškom odpravili
Naročila in informacije:
raziskovat Tk pav. Raziskovali so pomen mlake v
07 81 61 072 ali 051 680 288,
gozdu, varovanje habitata in med opazovanjem
alenka.kozorog@kstm.si.
namestili tudi ptičje gnezdilnice, ki so jih prej izdelali
Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica starejši učenci.
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Foto: Zdravko Remar

Pripovedovanju gospoda Klenovška so z zanimanjem
prisluhnili tudi v učilnici na prostem pri Črni mlaki.
V četrtek, 23. septembra, pa so se učenci prve triade
z učiteljicami in ravnateljico Natašo Kreže odpravili
na Tk pav z gozdarjem in lovcem Domnom Cajnkom.
Pogovarjali so se o gozdnem bontonu in iskali ter
prepoznavali stopinje gozdnih živali. Gospod Cajnko
je s seboj prinesel odlitek medvedje šape, ob veličini
katere so učenci ostali brez besed. Istočasno so se
učenci osmega razreda odpravili v Brinje. Tam jih je v
mirnem okolju pričakala Nežka Furlan, ki ne vidi, ima
pa neverjetno sposobnost prepoznavanja ptic po
ptičjem petju. Tudi na tej delavnici so učenci izvedeli
marsikaj novega o razvoju čutil in se poskušali vživeti
v slepega človeka.

V Turističnem društvu Šentjanž smo zelo veseli
dobrega sodelovanja s šolo, ki se ga nadejamo tudi
v prihodnje. Za uspešno izvedbo delavnic velja
najlepša zahvala tudi vsem nosilcem delavnic:
Dušanu Klenovšku, Domnu Cajnku in Nežki Furlan ter
mizarju Franciju Musarju, ki je izdelal lesene dele za
gnezdilnice. Posebej hvala pa tudi članoma društva,
Cveti Jazbec in Zdravku Remarju, ki sta poskrbela
za organizacijo delavnic in vse dni tudi bedela nad
izvedbo.
Petra Majcen

Aktualno
Mladim se dogaja
v Krmelju,
podjetniški tabor SPIRIT

Podjetniški večer
s Klemnom Becem

Kaj pa, če bi sami
malo raziskovali?

Klemen je predstavil svojo podjetniško zgodbo, ki jo Od junija do vključno oktobra smo vas na KŠTM
je začel s Studiem Vitaja in jo zdaj razširil na področje Sevnica vsako prvo soboto v mesecu vabili na
V šolskem letu 2020/2021 bomo na OŠ Krmelj vsebinskega marketinga.
brezplačno vodenje po mestu z enim izmed naših
izvajali projekt Mladim se dogaja 2020. Naša šola
lokalnih vodnikov. Ob zaostrovanju ukrepov in
je bila namreč ob finančni podpori Ministrstva za
prepovedih zbiranja pa vas v novembru vabimo, da
gospodarski razvoj in tehnologijo izbrana na javnem
se na raziskovanje mesta podate sami. Veseli bomo,
razpisu Javne agencije Republike Slovenije za
če boste svoje doživetje delili tudi z nami. Ob objavi
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
na Facebooku in Instagramu ne pozabite uporabiti
investicij in tehnologije (SPIRIT).
#visitsevnica. Naj jesenska raziskovanja bogatijo vaše
dni.

Foto: Jože Hvala

Foto: Toni Komljanc

Projekt Mladim se dogaja je namenjen financiranju
aktivnosti, usmerjenih v spodbujanje ustvarjalnosti,
podjetnosti in inovativnosti v osnovnih in srednjih
šolah v šolskem letu 2020/21.
Start up vikend – podjetniški tabor smo izvedli v
petek, 25. septembra, in soboto, 26. septembra.
Trideset učencev iz Osnovne šole Krmelj in Osnovne
šole Boštanj je sodelovalo v dvodnevni aktivnosti, pri
čemer so poiskali podjetniški problem in ga v skupini
razvijali od prototipa do poslovne ideje. Program je
obsegal razvoj ali poglobljeno delo ter predstavitev
poslovnih modelov Canvas (načrtovanje rešitve:
izdelek, storitev, kombinacija obojega, projekt).
Startup vikend se je končal s predstavitvijo (pitchem)
pred komisijo v sestavi: Klementina Žvar (KS Krmelj),
Matic Breznik (v imenu skupine izvajalcev) in Vesna
Vidic Jeraj (OŠ Boštanj). Učenci Jakob Jamnik, Filip
Baloh in Gal Završnik iz Osnovne šole Krmelj so bili
nagrajeni za naj pitch, ob tem pa predstavili inovacijo
na trgu na področju športne opreme pod imenom
odbojkarska mreža. Pri nagradi naj ideja so učenke
Lara Lisec, Zala Androjna, Lucija Redenšek in Lea
Simončič iz OŠ Boštanj za inovacijo LZ-termometer
dobile 100 evrov za namene prototipa svoje poslovne
ideje (nadaljnji razvoj).
Pohvaliti pa je treba vse sodelujoče učenke in
učence, saj so zaradi projekta Mladim se dogaja
pokazali zanimanje za podjetnost, svojo ustvarjalnost
in inovativnost. Bili smo priča osmim odličnim
poslovnim idejam, ki bi jih bil zelo vesel tudi
podjetniški trg.
Gusta Mirt, OŠ Krmelj

Razkril nam je 5 ključnih strategij za podjetniški
uspeh.
• Osebno rast izpostavlja kot prvo in
najpomembnejšo. Meni, da »imamo eno življenje,
enkrat živimo in to ni neka generalka za življenje, ki
pride. Strah pred smrtjo, boleznijo, pa je tako močan,
da ko razmišljamo, da bi karkoli naredili iz sebe, nas
ohromi.«
• Inovacije so njegov drugi nasvet. Meni, da je
treba pri blagovni znamki narediti »karkoli, kar te
diferencira od drugih, da je drugače, boljše ter daje
dodano vrednost tvojemu poslu«.
• Marketing pa je »ena ključnih točk pri uspehu, s
čimer pa se zelo veliko podjetij ne ukvarja«.
• Kot četrto strategijo je izpostavil trdo delo.
»Pot je pomembnejša od cilja, da na njej uživaš,
rasteš se gradiš in učiš, ker je lahko zelo ovinkasta,
nepričakovana in tako pridemo le do garanja.«
• In kot zadnje nas uči potrpežljivosti. »Na mikroravni
je treba stvari delati zelo hitro, učinkoviti«, drugače
pa je na makro ravni, na kateri se pokaže vrlina
potrpežljivosti.
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Priporočamo še: obisk tematske poti Gozd je kultura
in nove Energijske poti na gradu, Jurkove učne poti
na Lisci, nakup Ajdovske, Pastirčkove in Knapovske
košarice, ki vas bodo pospremile na raziskovanje
Ajdovskega gradca, Lovrenca ali tematske rudarske
poti TK Pav med Šentjanžem in Krmeljem in jih lahko
naročite na 051 680 287 ali dozivljaj@kstm.si.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

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

Vabljeni k nakupu
lokalnih pridelkov
NAKUP IZ ROK
GOSPODARJA SE SPLAČA.
Prodaja poteka v skladu z navodili NIJZ

Informacije:
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si
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Kultura
Zaključna prireditev
Naj kulturna šola 2020

Premiera priredbe
tragedije Kralj Lear
Gledališka sekcija Društva Trg iz Sevnice je 26.
septembra v kulturni dvorani v Sevnici premierno
uprizorila priredbo tragedije angleškega dramatika
Williama Shakespearja Kralj Lear. Uprizoritev je
sicer spadala v sklop prireditev grajskega poletja na
gradu Sevnica, vendar je bila zaradi slabega vremena
prestavljena v dvorano.

V ponedeljek, 28. septembra, je v atriju Mestnega
muzeja Ljubljana potekala zaključna prireditev
Kulturna šola 2020, ki jo že štirinajstič zapored
pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Utrinki z razstave (foto: Jure Tratar)

Odlični motivi iz Tržišča pa krasijo tudi novi koledar
TD Tržišča avtorice Nevenke Flajs in za njen prispevek
se ji iskreno zahvaljujemo.
Prisrčno vabljeni, da se v prihodnjem letu Prirejena in skrajšana zgodba drame, ki izvira iz
fotografskemu natečaju pridružite tudi drugi ljubitelji legende o mitološkem predrimskem keltskem
fotografije.
kralju, je bila prvič uprizorjena leta 1606. Dogajanje
se začne s kraljevo odločitvijo za odstop s prestola,
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče ki ga namerava prepustiti hčeram. Starejši hčeri
Goneril in Regan sta že poročeni, najmlajšo Kordelijo
pa snubi francoski kralj. Samovšečni Lear predlaga
delitev kraljestva na način, da vsaka hči prejme
toliko, kolikor ljubezni mu bo izkazala. Kordelija noče
slediti neiskrenemu zgledu sester, kar zaslepljeni kralj
napačno presodi in jo izžene z dvora, kraljestvo pa
razdeli med starejši hčeri. Kraljev zaupnik grof Kent
protestira, zato Lear izžene tudi njega. Francoski
Na gradu Sevnica je v torek, 13. oktobra, ob 16. uri, kralj se poroči z razdedinjeno Kordelijo, kar pozneje
potekala glasbeno-gledališka predstava Miškinega uporabi kot izgovor za napad na Britanijo. Lear
gledališča Pesmice s podstrešja in navdušila majhne kmalu odkrije, da sta se starejši hčeri, ki imata zdaj
in velike. Že ustaljeni zasedbi Miškinega gledališča bogastvo in moč, do njega ohladili. Ko spozna, da ga
se je tokrat na odru pridružil poskočni Dejan Krajnc, obravnavata nespoštljivo, nori od besa. Kent ostane
priljubljeni glasbenik z najvišjo frizuro v Sloveniji.
zvest kralju in da bi ga zaščitil, se preoblečen vrne na
dvor. Med Goneril in Regan izbruhne sovraštvo zaradi
moškega, v katerega sta obe zaljubljeni, braniti pa se
morata tudi pred francosko vojsko pod vodstvom
Kordelije, ki želi vrniti Leara na prestol. Ta je čedalje
bolj izgubljen v svojih blodnjah in v trpljenje in smrt
potegne tudi tiste, ki ga imajo najraje. Poleg spopada
s Francozi pride tudi do vojne med privrženci ene
in druge strani in Leara zaprejo tik pred odločilnim
francosko-britanskim spopadom. Ker zmagajo
Britanci, zaprejo tudi Kordelijo, kraljica Goneril izda
ukaz o njeni usmrtitvi. Kordelia in Lear se v zaporu
srečata. Medtem pa Goneril zastrupi Regan in naredi
samomor, ukaz o preklicu odločitve o usmrtitvi
Kordelije pa pride prepozno. Lear s truplom hčere v
rokah umre tudi sam.
Za »projekt Lear«
je združila moči
naslednja igralska
zasedba:
Lear
–
Emil
Stopar,
Goneril – Katja
Čeč, Regan – Diana
Kosar, Kordelija –
Natalija
Hočevar,
Albany – Mirko
Ratej,
Cornwell
Gledališka predstava se je odvijala na zaprašenem
– Anej Bogolin,
starem podstrešju, s pomočjo poskočnega Dejana,
norček – Marjanca
deklice Tinke Violinke, muzikalčka Martina in madam
Pečar,
francoski
Note pa smo prebudili čarovnijo in skupaj obudili
kralj in rabelj – Rok
stare slovenske ljudske pesmi.
Britovšek,
Kent
Hvala vsem, ki ste se z nami zabavali ob Pesmicah s
in režija – Robert
podstrešja. Bilo je veselo.
Kaše, vitez – Borut Gradišnik, Oswalda – Ivana Krajnc
ter glasnik in birič – Anton Šibilja, tehnično pa je
Eva Urh, KŠTM Sevnica predstavo podprl Matej Maver.
Skupina nadaljuje društveno gledališko dejavnost,
ki se je začela v letu 2006 z veliko predstavo Pod
svobodnim soncem, za njo pa so pripravili še več
odmevnih uprizoritev.
Lear se je predstavil tudi že na gradu Raka in v
Brežicah, predvidoma pa naj bi se 15. novembra
v sklopu občinskega praznika še enkrat pojavil v
Sevnici, seveda, če bo kraljica Corona to dovolila.

Glasbeno-gledališka
predstava
Pesmice s podstrešja

S projektom Kulturna šola si JSKD prizadeva za razvoj
kulturne vzgoje na osnovnih šolah, krepi ustvarjalnost
mladih na različnih umetniških področjih, nagrajuje
kakovostne dosežke ter skrbi za izobraževanje
udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja.
Za kulturni program so poskrbeli učenci in učenke
OŠ Boštanj, lanski prejemniki laskavega naziva naj
kulturna osnovna šola 2019. Zbrane je na prireditvi
pozdravila ravnateljica OŠ Boštanj Vesna Vidic Jeraj in
poudarila, da si na šoli prizadevajo učencem ponuditi
spekter različnih kulturnih dejavnosti, katerih vsebine
šola skrbno nadgrajuje, dopolnjuje in prepleta
ter vedno stremi k inovativnosti, kreativnosti in
prodornosti. Kulturni program so skrbno pripravili
Otroški pevski zbor OŠ Boštanj z zborovodkinjo
Tadejo Udovč ter skupina učencev s predstavo Skrinja
zgodb naše šole z mentorico Zdenko Kozinc.
Letošnji naziv naj kulturna šola 2020 je prejela OŠ
Ajdovščina, za kar jim iskreno čestitamo, lanskim
zmagovalcem OŠ Boštanj pa za vse dosedanje
dosežke ter za odlično pripravljen kulturni program
ob letošnji podelitvi.
Vir: JSKD OI Sevnica

Fotografska razstava
v Tržišču
Letošnja fotografska razstava v sklopu prireditve Jesen
na vasi je tokrat potekala v drugačnih okoliščinah,
kot smo vajeni. Zaradi omejitve druženja smo v
petek, 9. oktobra, v goste povabili le avtorje letošnjih
fotografij, ki so v izbor poslali več sto fotografij na
temo Tržišča, tukajšnjih ljudi, običajev, posebnosti
in lepot. Sodelovali so Fani Borštnar, Nevenka Flajs,
Milena Knez, Lara Konček, Marjan Papež, Stanko
Markovič, Mario Skušek, Jure Tratar; odsoten je bil le
Sebastjan Popelar.
Prireditev je povezovala Milena Knez, predsednica
TD Tržišče. Na citrah je odlično nastopila domačinka
Nuša Štih.
Fotografije je strokovno ocenil fotograf Mitja Bostner,
ki na tem področju s svojimi izkušnjami in nasveti že
nekaj let usmerja naše ljubitelje fotografije. Tokrat
so nagrade za svoje izvirne fotografije prejeli Marjan
Papež, Mario Skušek in kot najboljša avtorica naša
najmlajša udeleženka Lara Konček iz Škovca.
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Robert Kaše

Kultura
Okno Radogost
in slikarka Nina Gole

Ustvarjalci ArtEka –
art selection
Art

»Vsaka pot se začne s prvim korakom.« Lao Ze
selection je izbor 12 umetniških del, ki so bila
ustvarjena na srečanjih ArtEko Kozjansko in Šentjanž Z uspešnim in obetajočim korakom začenja svojo
2018/19 in so predstavljena na etiketah steklenic slikarsko odisejado naša novembrska gostja, slikarka
Nina Gole; mlada prvakinja z zlato plaketo lanskega
barriquerane frankinje Grajske krvi, letnik 2016.
Mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad
2019. S to lovoriko si je »prislužila« samostojno
Nena Bedek –
uvodno razstavo v Oknu Radogost – 4. novembra
pedagoginja in slikarka iz Sevnice/oktober
2020, kot uvod k razstavi del XIX. shoda v Mosconovi
galeriji z odprtjem 19. novembra.
Ninina
abstrakcija
Drevo je pokazala njeno
izjemnost in navdušila
žirijo. O njej Nevenka
Flajs pravi: »Jaz, kot
mentorica: Nino, kot
mojo nečakinjo seveda
poznam že vse življenje
in sem imela prijetno
izkušnjo
spremljati
njen razvoj na vseh
področjih. Ko je začela
kazati izrazito željo
po ustvarjanju, sem
ji seveda z veseljem
podala kak nasvet ali idejo. Ker sem sama poleg
grafičnega dizajna ukvarjam s slikarstvom, ilustracijo,
grafiko in fotografijo, to ni bilo težko. Skupaj
obiskujeva likovne kolonije in greva na kakšno
potovanje, predvsem pa me veseli, da je pokazala tudi
voljo delovanja v društvu. Njeno likovno izražanje me
vsakič znova navduši, je precej natančna, na trenutke
celo preveč. Vendar ravno ta natančnost, lahko bi
rekla kar perfekcionizem, daje njenemu ustvarjanju
poseben čar. Je zelo vedoželjna in razgledana in
odlična ter zabavna sogovornica.«

Kaj predstavlja moj motiv
na vinski etiketi oktobra?
Spiralo
pogosto vpletem v svoja likovna dela.
Gre za element, ki ga srečamo v naravi,
v vodi, zraku, na rastlinah. Spodbuja me
k čedalje pogostejšemu razmišljanju o
pomembnosti zdravega in prijaznega
odnosa do narave, ki nam prijaznost
in lepoto lahko vrne še v večji meri.
Spirala ponazarja neskončnost bivanja,
širjenje zavedanja in znanja, hkrati pa
v nasprotni smeri osredotočenost in
približevanje bistvu.
Možnost likovne interpretacije je
neomejena, sama sem se odločila za
kombinacijo z nekaterimi naravnimi
materiali in zemeljskimi barvami.

Energijska pot
na gradu Sevnica
Dne 15. oktobra je svetovni dan hoje, zato smo ga
lani izbrali za dan tematske poti Gozd je kultura, letos
pa ga nadgradili z Energijsko potjo, odprto na ta dan.
Hoja kot osnovna oblika gibanja in preprosta
aktivnost je priporočljiva v vseh starostnih obdobjih,
uporabljamo pa jo v sprostitvene, transportne in
vadbene namene.

Ker je priporočeno najmanj 30 minut hoje na dan,
vam damo namig, da se sprehodite po Energijski poti
na gradu Sevnica. Za obhod celotne poti, ki se začne
nad Lutrovsko kletjo in nadaljuje po grajskem parku,
boste potrebovali približno 40 minut. Hoja ima že
sama sprostitveni učinek, zato vabljeni, da se v teh
sivih dneh odpravite na sprehod po Energijski poti,
na vsaki posamezni energijski točki postojite od tri do
pet minut in se povežete z energijami v telesu.
Zgibanko z zemljevidom poti in opisom posameznih
točk dobite v prodajalni na gradu Sevnica in v
Doživljaj, TA Posavje.

Eva Urh, KŠTM Sevnica Na gradu so naprodaj tudi energijski kamni.

Vljudno vabljeni.

Nena Bedek

Ksenja
Gorenak – grafična oblikovalka/november

Razstava ArtKum
na sevniškem gradu

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Prodajna galerija
na gradu Sevnica

V soboto, 3. oktobra, smo na gradu Sevnica v
Mosconovi galeriji odprli razstavo Extempore Art
Kum 2019 in 2020, ki letos praznuje 30 let delovanja. info: 051 680 290
Od prvega extempora do zdaj je sodelovalo več
kot 150 umetnikov iz Slovenije in tujine. Odkar je
predsednik Društva za umetnost Kum, združenega v
Art Kum, Zoran Cvar iz Loke pri Zidanem Mostu, je
čedalje več sodelujočih tudi iz Posavja, kar ustvarja še
močnejšo vez med Posavjem in Zasavjem.

Moje delo, ki je prikazano na
novembrski ediciji linije vin Artselection,
se loteva pojma odpadek – kaj odpadek
sploh je. Kdaj nekaj postane odpadek?
Zakaj je nekaj za nekoga odpadek, nekdo
drug pa v njem vidi lepoto nepopolnega
in
svojevrstno
nekonvencionalno
estetiko? Smo morda mi, ljudje, s svojim
pogosto nesmiselnim in egoističnim
delovanjem, občutkom ločenosti od
narave in skupnosti ter ob pozabljenem
znanju, kako živeti v sozvočju in
soodvisnosti, postali odpadek samemu
sebi?
Ksenja Gorenak

Razstavo je odprla vsestranska umetnica iz Trbovelj
Maša Jazbec, v kulturnem programu pa je sodeloval
Lado Jakša. Zbrane so pozdravili tudi direktorica
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, predsednik društva
Zoran Cvar in zvesti spremljevalec razstav Aleš Gulič.
Razstava bo na ogled v času, ko je grad odprt, do
vključno 11. novembra. Vljudno vabljeni.
Eva Urh, KŠTM Sevnica

Staro mesto, Andrej Pinterič

Cena slike: 250 €
Vir: KŠTM Sevnica
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Mladina
Kako reči odvisnosti STOP?

Obiskal nas je
bibliobus Bralko

Včasih si želimo, da kaj takšnega ne bi niti obstajalo,
pa pa vendar zasvojenost v našem okolju in
specializant psihoanalitične psihoterapije Gašper V sredo, 15. oktobra, nas je obiskal bibliobus.
Lesar je na predavanju v Mladinskem centru Sevnica, Pričakovali smo kombi, minibus, pa nas je presenetil
velikanski tovornjak. Vsi smo komaj čakali, da si
14. oktobra, govoril prav o zasvojenosti.
ga ogledamo. Ko je prišel na vrsto naš razred, smo
se z velikim pričakovanjem po stopnicah povzpeli
nanj. Samo dve dolgi polici na vsaki strani, pa toliko
knjig. Police so nagnjene, tako da med prevozom
ne padejo ven. Gospod knjižničar ali bibliotekar je
pokazal predstavitev na televiziji, da smo videli, kako
so bibliobus gradili. Ja, celo televizija je vgrajena vanj.
Vozilo bralko je dolgo 10 in široko 2,8 metra, stopnice
pa se spreminjajo v rampo za invalidski voziček.

Poudaril je, da odvisnost in zasvojenost nista enaki,
saj smo odvisni tudi od zraka, vode, hrane. Zasvojeni
pa postanemo, kadar neka aktivnost postane
čezmerna. Kadar govorimo o aktivnosti, jo lahko
razumemo kot vedenjsko odvisnost ali odvisnost od
psihoaktivnih snovi.
Večina zasvojenosti nastane zaradi kognitivnega
ozadja, ki se ustvari kot posledica dogodkov iz
preteklosti (npr. travme v otroštvu). In psihoterapija
na tem področju deluje zelo učinkovito predvsem,
kadar ima posameznik stabilno in podporno okolje,
da lahko v življenju naredi korak naprej proti
abstinenci.
Prijave za psihoterapijo na info@psihoterapija-lesar.
si oz. evija.zavrl@kstm.si.

Piksilacija je tehnika animacije, v kateri so glavni
junaki – ljudje. Čudežna izginevanja, lebdenje v zraku
in drsanje po tleh, hoja skozi zid … (Kinodvor)
Na začetku septembra nas je obiskala Andreja Goetz
iz Društva za izvajanje filmske vzgoje Slon. Najprej
smo si ogledali animirani film Fantomski deček.
Ta govori o dečku, ki se lahko premakne iz svojega
telesa, ne da bi ga kdo videl. Rešil je New York pred
uničenjem virusa. Na koncu je njegov fantom izginil
in on ni več obstajal, a njegova sestrica ga je z močjo
misli prebudila in on je ozdravel. Mnenja učencev
so bila zelo različna, nekaterim je bil film zelo všeč,
nekaterim pa malo manj.

Skavti v Tržišču letos skavtsko leto začenjamo malo
drugače, a nič manj zavzeto. Znašli smo se v časih, ki
nam narekujejo, da moramo na prvo mesto postaviti
naše zdravje in zdravje drugih. Zaradi poslabšanja
epidemiološke slike smo presodili, da lahko trenutno
največ za družbo in zdravje vseh naredimo, če
aktivnosti v živo ustavimo in s tem zmanjšujemo
tveganje prenosa okužbe. Srečanja bodo v prihodnje
potekala v virtualni obliki, veselimo pa se dneva, ko
se bomo lahko videli tudi v živo, v objemu narave
in skavtskega duha. Zato pa moramo v prihodnjih
mesecih biti potrpežljivi in ravnati odgovorno.

Voditelji, pripravljeni na novo skavtsko leto.
Navdušeni nad notranjostjo

Pokazali so nam, kako deluje. Vsi smo bili navdušeni.
Tokrat smo si Bralka samo ogledali in preleteli
naslove knjig. Moramo izpolniti še prijavnice in že
komaj čakamo, da spet pride naslednji mesec.
Aljaž Kovač, 5.r.,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Učenje piksilacije pri
izbirnem predmetu film

Drugačen začetek
skavtskega leta

Teden otroka v Šentjanžu
V tem šolskem letu je teden otroka potekal od 5.
do 11. oktobra pod naslovom Odgovor je pogovor.

Brez skrbi, skavtsko leto kljub temu bo. Prav tako
polno izzivov in nepozabno. Pridi z nami prižgat ogenj,
postavit šotor, pridi po nove izzive in nepozabne
trenutke. Pridi, da gremo skupaj. Po soncu, po dežju,
po blatu. Iskat zvezde po oblačnem nebu, pot po
brezpotju.
Starostne skupine: volčiči in volkuljice (8–10
let), izvidniki in vodnice (11–15 let), popotniki in
popotnice (16 let in več). Za vse preostale informacije
in povezavo do prijavnice se lahko obrneš na
Facebookovo stran Steg Tržišče 1 ali nam pišeš na
steg.trzisce1@gmail.com.
Vir: &quot;Hitrogovoreča opica&quot

Ustarjalnica v
podaljšanem bivanju

Delo smo nadaljevali v naravoslovni učilnici. Dve
skupini sta delali s fotoaparatom, ena s telefonom in
zadnja s tablico. Učili smo se piksilacijo oziroma delali
kratke animirane filmčke. Ideje so bile zelo različne in
zelo zanimive. Naučili smo se, da pri piksilaciji lahko
delamo različne učinke, npr. pogrezanje v zemljo,
letenje, hoja skozi predmete … Vsem je bila drugačna
ura zelo všeč in vsi smo se nekaj novega naučili.
Hvala gospe Andreji za novo izkušnjo.

Uvodoma so si učenci ogledali videoposlanico, nato
pa med tednom nadaljevali različne dejavnosti, ki so
popestrile pouk, igrali so se družabne in socialne igre,
pouk izvajali v naravi, poslušali pravljice …
Učenci 1. triade so obiskali kmetijo Veles ter na njej
spoznavali ekološko kmetovanje in način naravne
gradnje, povezane s tradicijo. V 1. razredu so si
učenci ogledali kratek film Skrivnostni prijatelj in se
pogovorili o tem, kako pomemben je pogovor, kadar
si v težavah. Če ne moreš ali se o svoji težavi ne upaš
pogovoriti z nikomer, lahko pokličeš TOM-telefon.
Naredili so tudi pismo svojemu sošolcu in mu s
tem sporočili, kaj najraje počnejo v prostem času.
Učenci od 1. do 5. razreda so eno šolsko uro plesali
na šolskem igrišču, poslušali predavanje o Gambiji,
v sklopu tehniškega dneva so se urili v računalniških
veščinah in obiskali šolsko knjižnico. Tudi učenci
predmetne stopnje so se računalniško opismenjevali,
v sklopu KIZ so spoznavali sistem COBISS. Petkov
dan pa je bil še posebej drugačen, učenci 1. in 2.
razreda so se s policistoma podali na učni sprehod
skozi Šentjanž, nato pa smo imeli požarno vajo in
kostanjev piknik. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
gasilcem PGD Šentjanž za vsakoletno sodelovanje.

Učenci četrtih razredov OŠ Sava Kladnika Sevnica v
OPB zelo radi ustvarjajo. K temu jih spodbuja tudi
učiteljica Gizela Škoda. Tako so že na začetku šolskega
leta pridno delali.
V septembru so se odzvali vabilu in pristopili k
sodelovanju z zavodom Sopotnik pri so oblikovanju
Dneva za spremembe 2020. Učenci so ustvarili izdelke
in jih predali zavodu. Več pozornosti so namenili
trajnostni mobilnosti Izberi čistejši način prevoza.
Vzeli so si čas in si ogledali zanimivo razstavo o ribištvu,
ki je pri spomeniku Heroja Maroka. Ob tednu otroka
so v trgovini
Spar Sevnica
postavili
razstavo
likovnih
izdelkov
Sončnice
v
zatonu.
Vljudno
vabljeni,
da si jo
ogledate.
Ker
so
ekološko
Ustavarjalci v OPB usmerjeni,
so poslikali kamenčke, da jih bomo namesto svečk
položili pred spomenik Sava Kladnika. Izdelali so
tudi svoje merilne trakove, s katerimi so že premerili
učilnico, klopi, vrata, na igrišču pa dolžino igrišča in
nogometni gol.
V šoli se imajo zelo lepo, všeč pa jim je, da poleg
pisanja domače naloge tudi ustvarjajo in v tem
neizmerno uživajo.

Klara Požun in Lana Vurnek, 7.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Sara Gačnik

Ivana Sešlar, 8.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Piksilacija
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Mladina
Teden otroka v
mladinskem centru

Teden otroka na OŠ Krmelj

V dneh od 5. do 9. oktobra smo kot vsako leto na
OŠ Krmelj praznovali teden otroka. Letošnjo temo
V prvem tednu oktobra smo teden otroka praznovali Odgovor je pogovor je zaznamovalo tudi praznovanje
tudi v Mladinskem centru Sevnica, in sicer s tremi 30-letnice Tom telefona. Ob tej priložnosti so ves
dogodki za mlade. Iz prve delavnice so otroci prišli teden potekale različne dejavnosti.
s prenovljenimi športnimi copati. V kreativnem
vzdušju so predelovali stare »teniske« in jih naredili
bolj zabavne ter vesele. S tem smo dokazali, da vse
staro ni za v koš.

Delavnica predelave »tenisk« v tednu otroka

Predstavitev basni Zgodba o Lisici je mladim pokazala,
kaj vse se da v življenju doseči, če le delamo s srcem
in si cilj močno želimo doseči. Predstavila nam jo je
Irena Ameršek.
Za konec pa je sledila še Akademija prostovoljnega
dela za mlade, v kateri smo spoznavali pomen čustev
in dolgoročnih ciljev v življenju.
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

mestnih središč s spoznavanjem starih obrti. Učenci
od 6. do 9. razreda so si ogledali razstavo v KD Krmelj
z naslovom Tri države, en krompir, šestošolci pa so
izvedli še tehniški dan Les. Vsakodnevno so učitelji
v pouk vpletali različne zanimive didaktične igre in
ga tako še dodatno popestrili. Zanimiv teden je zelo
hitro minil, mi pa smo se vrnili na »stare tirnice« in šli
novim učnim izzivom naproti.
Ines Colner

Na razredni stopnji smo pouk vsak dan začeli s
pravljico, s kratkim kulturnim programom smo
sprejeli prvošolce v šolsko skupnost, dnevno smo
nekaj časa namenili igri in plesu, izvedli športna dneva
Kolesa se vrte in pohod v bližnji okolici šole. Učenci
od 1. do 3. razreda smo si ogledali animirani film Levji
kralj 2, učenci 5. razreda pa film z naslovom Veliki
dobrodušni velikan. Prisluhnili smo tudi predavanju
Moja odgovornost v času epidemije, ki ga je izvedla
medicinska sestra iz ZD Sevnica za vse učence naše
šole. Otroci pa so bili ves teden zelo veseli in sproščeni
predvsem zato, ker je teden minil brez domačih
nalog in večjih šolskih obveznosti. Četrtošolci so
izvedli tehniški dan Poligon s kolesi, skupaj s petošolci
pa so odšli še na ogled razstave na temo oživljanja

VABILO K IZPOLNITVI ANKETE

V letošnjem letu smo priča mnogim spremembam, ki korenito posegajo
v klasične načine druženja in komunikacije. S tem se spreminjajo naše
vsakodnevne življenjske navade in potrebe.
Če je osrednja naloga televizije, radia, spletnih medijev in družabnih omrežij
hitro poročanje o vsakodnevnih temah, je vloga glasil, kakršno je Grajske
novice, nekoliko drugačna. Je trajnejša in je povezovalna.
V uredništvu Grajskih novic skrbimo za združitev pomembnejših dogodkov, ki
jih v veliki meri zapišete in na portal Moja občina vnesete sami, s tem pa v
celoto povežete mesečni utrip vseh krajev sevniške občine.
Ker si želimo, da bi Grajske novice vsebovale čim več tem, o katerih bi želeli
prebirati in se informirati, vas naprošamo, da odgovorite na nekaj vprašanj v
sledeči anketi. Dostopna je tudi na spletni povezavi www.1ka.si/a/302533,
pa tudi na spletnih straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica.
Vabimo vas k elektronskemu izpolnjevanju anket, lahko pa jo vrnete tudi po
pošti na naš naslov.
Izpolnjene ankete zbiramo do konca leta 2020.
__________________________________________________________
Anketa je anonimna, v kolikor pa želite sodelovati v žrebanju za praktične
nagrade, vas naprošamo za pripis podatkov.
Ime in priimek: ________________________________________
Naslov: ________________________________________
GSM: ________________________________________
E-pošta: ________________________________________
Z izpolnitvijo se strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Posredovanje anketnih in
osebnih podatkov je prostovoljno.
Dovoljujem zbiranje in obdelavo mojih osebnih podatkov, skladno z 8. členom Zakona
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter Splošno uredbo o varstvu
osebnih podatkov (GDPR) in na podlagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18), z namenom izvedbe ankete o zadovoljstvu z mesečnikom Grajske novice.

GRAJSKE NOVICE BEREM:
k Redno (vsak mesec)
k Pogosto (izpustim morda kakšno številko)
k Redko
k Nikoli
V GRAJSKIH NOVICAH PREBEREM NASLEDNJE VSEBINE:
k Intervju
k Rubriko Iz grajske skrinje
k Občinske strani
k Rubriko Po občini
k Strani Turistične zveze občine
k Strani, posvečene kulturi
k Strani, posvečene mladini
k Strani, posvečene športu
k Mesečni napovednik
k Rubriko Iz preteklosti za sedanjost
k Rubriko Utrip življenja
k Reklame
k Rubriko Razvedrilo
Z IZBOROM VSEBINE GRAJSKIH NOVIC SEM:
k Zadovoljen/zadovoljna
k Srednje zadovoljen/srednje zadovoljna
k Nisem zadovoljen/nisem zadovoljna
Moji predlogi za izboljšanje vsebine Grajskih novic so:

___________________________________________________________
_________________________________________________________

KATERIH VSEBIN BI V GRAJSKIH NOVICAH ŽELELI VEČ?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

JE ENAKOMERNA POKRITOST VSEBIN GLEDE NA CELOTNO
OBMOČJE OBČINE SEVNICA ZADOVOLJIVA?
k
k

Hvala za vaš čas in sodelovanje.
Uredništvo Grajskih novic

Da
Ne

Z OBLIKO GRAJSKIH NOVIC SEM:
k
k
k

Zadovoljen/zadovoljna
Srednje zadovoljen/srednje zadovoljna
Nisem zadovoljen/nisem zadovoljna
november 2020

19

Šport
Izjemni dosežki
blanških atletov
na državnem prvenstvu
v gorskih tekih in krosu
Na Šmarni gori je v soboto, 10 oktobra, potekalo
državno prvenstvo za gorske teke, uspešno pa se ga
je udeležilo 7 tekačev Športnega društva Blanca. V
kategoriji U12 smo se veselili zgodovinskega trojnega
zmagoslavja, in sicer: Kiara Blatnik 1. mesto, državna
prvakinja, Nika Radej 2. mesto, državna podprvakinja,
Ajda Budna 3. mesto. V kategoriji U14 si je Tjaša
Radej pritekla srebro, državna podprvakinja. URBAN
SLEMENŠEK se je z dobrim tekom uvrstil na 4. mesto.
Vse čestitke tudi borcema Anji Radej (6. mesto)
in Davidu Slemenšeku (9. mesto), ki sta po svojih
močeh in zmožnostih opravila z zahtevno progo.

Na isti dan je v Murski Soboti potekalo državno
prvenstvo v krosu, udeležili pa so se ga tudi trije naši
tekmovalci. V najmlajši kategoriji pionirjev U12 na
500-metrski progi je Jan Dolmovič v finišu pritekel
do 2. mesta, brat Gal Dolmovič pa je bil 12. Ekipno
sta Jan in Gal zmagala v tej starostni kategoriji in
postala ekipna državna prvaka. V kategoriji pionirjev
U14 na 1000-metrski progi je Luka Kosar zasedel
14. mesto. Vseekipno so naši tekmovalci v moški
konkurenci zasedli 10. mesto, med 18 uvrščenimi.
Iskrene čestitke vsakemu posebej, velik poklon
našim atletom, mentorjema Kranjcema, staršem in
našim zvestim podpornikom.

ob 12. uri. Za traso si je izbral 20-kilometrski ravninski
krog v okolici Dobrovnika (Dobrovnik–Genterovci–
Turnišče–Dobrovnik). Rekord mora uradno potrditi
še organizacija WUCA (Mednarodna zveza za ultra
kolesarjenje), kar bo le formalnost, saj sta Verstovška
spremljala uradna sodnika v kombiju, iz katerega je
(tako določajo pravila) lahko Stane štirikrat na uro

Vir: Športno društvo Blanca

Stanko Verstovšek,
Posavc, ki je s kolesom
postavil svetovni rekord
Nekdanji član Kolesarskega društva Sevnica,
rekreativec in zdaj član amaterskega kolesarskega
društva JB Team Novo mesto Stanko Verstovšek
se je v soboto, 3. oktobra, ob 12. uri v Dobrovniku
vpisal v zgodovino kolesarstva. Več let je služboval
kot policist na PP Sevnica, zdaj pa se rekreativno
ukvarja s kolesarjenjem. Tokrat je pometel z vsemi
svetovnimi tekmeci in v 24 urah z 914,02 prevoženega
kilometra postal novi svetovni prvak v nepretrganem
kolesarjenju po cesti.
Stane je »naskok na rekord« in podvig začel v petek

dobil hrano ali pijačo.
Zanimivo je, da je Stanko Verstovšek kolesar šele
zadnjih sedem let, prej se je ukvarjal s tekom, a se je
zaradi poškodb odločil za kolo. Pogosto se udeležuje
rekreativnih prireditev, lani je zmagal na evropskem
prvenstvu v ultrakolesarjenju, letos pa je skupaj
prevozil 22.000 kilometrov.
Miran Grubenšek

k Redno
k Pogosto
k Redko
k Nikoli
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ŽELJA UREDNIŠTVA JE ČIM VEČJA VKLJUČENOST ZUNANJIH
AVTORJEV, OBČANK, OBČANOV, DRUŠTEV.
ALI STE ZA GRAJSKE NOVICE ŽE NAPISALI KAKŠEN PRISPEVEK?
k
k
k
k

Da
Ne
Bi bil/a zainteresiran/a
Me ne interesira

STAROST
k Do 15 let
k Od 16 do 25 let
k Od 26 do 35 let
k Od 36 do 50 let
k Od 51 do 65 let
k Od 66 let naprej
SPOL
k Moški
k Ženski
IZOBRAZBA
k Osnovnošolska
k Srednješolska
k Višje- in visokošolska ali več
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8290 Sevnica

KAKO POGOSTO BERETE PORTAL MOJAOBCINA.SI – SEVNICA,
PREKO KATEREGA POTEKA ODDAJA OZIROMA VNOS ČLANKOV ZA
GRAJSKE NOVICE IN KJER SO ČLANKI OBJAVLJENI TUDI V SPLETNI
RAZLIČICI?

KŠTM Sevnica
Glavni trg 19

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Poštnina
plačana.
Pog. št.
103/8/S
8290 Sevnica

MOJI PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE OBLIKE GRAJSKIH NOVIC SO:

Šport
Teniška igralka
Una Grubešič
osvojila OP Velenje

Sevnica dobila
prvo državno
teniško reprezentantko,
tudi drugi člani med top 8
Občina Sevnica je prvič v zgodovini tenisa dobila
reprezentantko, in sicer v kategoriji do 11 let. Čestitke
gredo mladi igralki Uni Grubešič, članici Teniške
akademije Gospod Ficko (GFTA), ki je tudi letošnjo
poletno sezono končala zelo uspešno.
Na nacionalni lestvici Teniške zveze Slovenije zaseda
1. mesto v letniku 2010, kar je dosegla z naslednjimi
vrhunci leta:
• V letu 2020 je bila v občini Sevnica izbrana za
najperspektivnejšo mlado športnico leta.
• Od leta 2019 je redna članica slovenske izbrane
vrste v mednarodnem ekipnem ligaškem tekmovanju
Alpe Adria Junior Tour.
• V letu 2020 je bila sprejeta v slovensko
reprezentanco do 11 let.
• Na odprtih slovenskih prvenstvih je v kategoriji do
10 let v letu 2020 dosegla 4 x 1. mesto.
• Na odprtih slovenskih prvenstvih je v kategoriji do
11 let v letu 2020 dosegla 3 x 1. mesto.
• Na odprtih slovenskih prvenstvih je v kategoriji do
13 let v letu 2020 dosegla 1 x 2. mesto.
• Na finalnih slovenskih turnirjih je v kategoriji do 12
let v letu 2020 dosegla 1 x 3.–4. mesto.
• Na finalnih slovenskih turnirjih je v kategoriji do 12
let v letu 2020 dosegla 1 x 2. mesto.
• V letu 2020 je bila uvrščena na prestižni
mednarodni turnir Smrikva Bowl v Pulju, kamor se
uvrstijo najboljši igralci do 10 let v posamezni državi
z vsega sveta.
• Na odprtih slovenskih prvenstvih je v kategoriji do
11 let v letu 2020 dosegla 1 x 3.–4. mesto.
• Na zaključnem slovenskem turnirju (masters) je
v kategoriji do 10 let v letu 2020 dosegla 1 x 3.–4.
mesto.

Rokometni klub Sevnica
Spoštovani
ljubitelji
rokometa
Končno se je
začelo dogajati
na rokometni
sceni. Ne
moramo mimo
tega, da je
Rokometni klub
Sevnica v novi
sezoni zasijal v
velikem slogu.

O tem pišejo tudi nekateri slovenski športni mediji.
Mlajše selekcije so zabeležile nekaj pomembnih
zmag, članska ekipa pa je po doseženi točki proti
Brežicam in zmagi v Grosupljem visoko premagala še
ekipo iz Krškega. Naj omenimo, da si je rokometno
tekmo RK Sevnica RK Krško na informacijskem kanalu
ogledalo 2,3 tisoč gledalcev, kar je ogromno za
slovenske razmere in nakazuje na veliko zanimanje
za naše predstave. Tako uspešnega uvoda v sezono
verjetno ni nihče pričakoval, toda to so plodovi
dobrega dela celotnega kluba: igralcev, trenerjev,
organizacijske ekipe, zapisnikarjev, redarjev,
zdravniške službe, vodstva kluba, gledalcev …
Kako bo rokometna sezona potekala naprej, bomo
videli in se temu prilagajali. Dejstvo je, da bomo svoje
delo pridno nadaljevali, se borili za najvišja mesta
Sevniška teniška igralka Una Grubešič je na odprtem in še naprej s ponosom predstavljali naše mesto in
teniškem prvenstvu, ki je pod okriljem Tenis Slovenije občino.
potekalo v Teniškem klubu Velenje, v kategoriji Tenis
do 11 let, premagala vse tekmice in zasedla 1. mesto. Pridružite se nam.
Gregor Ficko

Vir: Rokometni klub Sevnica

Uni pa sledijo tudi drugi mlajši člani GFTA, ki se ob
enem najboljših strokovnih programov na svetu
Evolution Kids Tennis razvijajo v uspešne športnike.
Najbolj so se izkazali na naslednjih dogodkih:
• 12 x 1.–3. mesto na odprtem prvenstvu Dolenjskega
Satelita v Krmelju.
• 3. člani med najboljših 8 na zaključnem državnem
mastersu.
• 13 x 1.–3. mesto na odprtem prvenstvu Dolenjskega
Satelita v Novem mestu.
• 5 x 1. mesto na odprtem prvenstvu Dolenjskega
Satelita v Krškem.
Gregor Ficko
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Iz preteklosti v sedanjost
Letos mineva 75 let od vrnitve iz izgnanstva
Slovenija je bila leta 1941 razkosana med štiri
okupatorske države: Nemčijo, Italijo, Madžarsko in
NDH. Slovenski narod je bil obsojen na izginotje. Če
ne bi bilo partizanskega upora, zdaj ne bi živeli v svoji
domovini Sloveniji.

protokole, to so dokumenti o prevzemu premičnega
in nepremičnega premoženja, jim okoli vratu obesili
tablice z evidenčnimi številkami in jih po nekaj
dneh s transporti v živinskih vagonih odpeljali v t. i.
preselitvena taborišča.
Hitler je v Nemčiji organiziral
okoli 400 izgnanskih taborišč
v starih gradovih, opuščenih
samostanih,
zapuščenih
tavernah in zasilnih barakah.
V posamezne sobe, polne
stenic, so natrpali po več
družin, postelje so bile v
nadstropjih. Hrana je bila
v skupnih kuhinjah, zelo
skromna in enolična.
Otroci so hodili v taboriščne
vrtce in šole, v katerih so
delali nemške vzgojiteljice
in učitelji. Vsi starejši od
14 let so morali na delo
na kmečka posestva, v
obrtne delavnice, v tovarne
ali k nemškim družinam
Avtobus in kamion, s katerima so konec novembra 1941 odvažali izgnance kot služinčad. Fante, ki
iz Šentjanža in Krmelja v Rajhenburg (fotografija je iz knjige Huda leta). so jim podelili nemško
državljanstvo, so poslali na
Naše območje so zasedli Italijani in Nemci. V Šentjanž fronto, od koder se mnogi niso vrnili.
in Krmelj so nemški vojaki prišli 9. aprila 1941. Končno Z območja občine Šentjanž so izselili 1179 oseb, z
razmejitveno črto med nemškim in italijanskim območja Krmelja in okolice 99. Vsi izgnanci se niso
okupatorjem so začrtali v Berlinu in tako je italijanska vrnili.
vojska zasedla Krmelj šele 6. oktobra 1941.
Po kapitulaciji Italije so Nemci v ofenzivi Wolkenbruch
Maja 1941 so nemške oblasti s posebnimi komisijami 22. oktobra 1943 v zgodnjih jutranjih urah vdrli v
rasno in politično ocenile vse prebivalstvo na Krmelj, nasilno izgnali 155 prebivalcev v Hinjce in po
obmejnem območju južno od Save. Ugotavljali so, zaslišanju zadržali 13 mož ter jih kot talce ustrelili.
kdo je arijskega porekla.
Družine so odgnali v 12 km oddaljeno Sevnico, od
Po načrtih in seznamih, pripravljenih že pred vojno, koder so se lahko vrnili po 14 dneh na izropane
so začeli že aprila 1941 izganjati politično, narodno domove.
neustrezno prebivalstvo s Spodnje
Štajerske,
Gorenjske,
Koroške.
Prebivalce Spodnje Štajerske je šef
uprave 20. oktobra 1941 obvestil,
da jih bodo iz državno-političnih
razlogov preselili v Nemčijo.
Milan Majcen in Janče Mevželj sta
prišla iz Ljubljane z nalogo, da bi
preprečila izseljevanje naših ljudi in
jim pomagala k pobegu na italijansko
stran, kjer ni bilo izgona. Dne 28.
oktobra 1941 sta v junaškem boju z
Nemci v Murnicah padla.
Z južnega dela nemškega rajha od
Litije do Obsotelja v dolžini 110 km so
Nemci izgnali slovenske družine, na
njihove domove pa naselili nemško
govoreče Kočevarje.
Nacisti so iz Posavja izgnali 45.000
ljudi, vseh naj bi 63.000, 17.000 jih je
Transport izgnancev ob vrnitvi v domovino (fotografija je iz knjige Huda leta).
pobegnilo na italijansko stran.
Pozimi 1941–1942 so nemški okupatorji ob mejni Letos mineva 75 let, odkar smo se izgnanci, begunci
črti skozi gozd naredili 50 metrov širok golosek, in preostale žrtve vojnega nasilja vrnili iz izgnanstva.
uredili obhodne poti in bunkerje, mejno črto pa Vlak s tovornimi vagoni nas je pripeljal na železniško
leta 1942 označili z mejniki in zaprli s 4-metrsko postajo v Krmelj na Jernejevo soboto, 24. avgusta
široko žično pregrajo in zavarovali z minskimi polji. 1945. Naši domovi so bili izropani, hiše brez oken
Postavili so okupacijsko mejo. Na vzpetinah so in vrat. S pomočjo sorodnikov in prijateljev smo si
postavili opazovalne stolpe, ki so stali na Kalu, na Črni zmogli zasilno urediti domove. Ničesar nismo imeli,
mlaki, v Hinjcah, na Vrhku in na Telčah. V Krmelju a srca in ljubezni do rodne grude nam ni mogel vzeti
so se nastanile enote kraljeve vojske, fašistov in nihče.
karabinjerjev.
Z grenkimi občutki se spominjamo svojega trpljenja.
Prebivalce šentjanške občine so izgnali 26., 27. in Nobena dosedanja slovenska vlada v skoraj treh
28. novembra 1941, nekaj še marca in junija 1942. desetletjih ni zmogla izterjati vojne škode in popraviti
Zbirno mesto je bilo v Šentjanžu in v Krmelju, od krivice slovenskim izgnancem in beguncem.
koder so jih s kamioni in avtobusi odpeljali na
KO DIS Šentjanž, KO DIS Krmelj-Tržišče
rajhenburški grad. Tam so jim dali prevzemne

Glasnice ljubezni
Krizanteme jeseni bogato cvetijo,
gredice in grobove nam okrasijo;
poslednje žarke sonca lovijo,
najčistejšo ljubezen žarijo.

Razkošen cvet vzamem v roko,
verjamem, da mi lažje bo;
pobožam ga in se vzradostim,
z njim mi svetlejši je spomin.

Četudi od nas se je ločilo telo,
čeprav žalost ovija vse, solze teko;
za pokojne krizanteme naj zacveto,
ljubezen v neznane širjave poneso!

V jeseni so zadnje cvetlice,
a ljubezni prekrasne glasnice.
Prekmalu pride mraz, slana grozi,
toda marsikatera še brezskrbno cveti.

Marija Bajt

Pomnik preteklosti
Vznesen,
z davnino prepojen.
Mogočen.
Trden, kot mož jeklen.
S prebujeno lepoto okrašen,
prenovljen
se bohoti nad mestom.
Ponosen.
S trto v naročju,
ki rase na pobočju.
Pozdravlja nas
in opominja,
na minule čase spominja.
Verodostojna slika
nekdanjih dni.
Grad.
Pomnik preteklosti
se v reki ogleduje,
v soncu blesti.

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail: grajske.novice@kstm.si,
glede objave posamezne pesmi se odloča uredništvo. Hvala za vaš prispevek.
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Marija Bajt

Uredništvo

Utrip življenja

Ribolov

Dne 10. oktobra so člani DI Sevnica, ki so ribiči,
zbrali na Orehovem na tekmovalni trasi ribiške
družine Sevnica. Bilo je pet članov DI Sevnica, ki se
udeležujejo ribiških srečanj in tekmovanj v sklopu
območnih tekmovanj ZDIS (Zveza delovnih invalidov
Slovenije), državnih tekmovanj in memorialnih
srečanj Ribiških družin. Namen srečanja je bilo
usposabljanje invalidov ribičev v športnem ribolovu
s plovcem na tekoči vodi. Mentorji usposabljanja so
bili Tomaž Kaič, Ernest Šumej in ribiški čuvaj Bogomir
Golob.
Društvo invalidov Sevnica se zahvaljuje Ribiški družini
Sevnica za sodelovanje in uspešen ribolov.

Namizni tenis

V soboto, 17. oktobra, je bilo v Novem mestu v
Športnem centru Livada državno prvenstvo Slovenije
v namiznem tenisu za invalide. Vsi smo upoštevali
ukrepe NIJZ (nosili maske, se razkuževali). Turnirja so
se udeležili tudi štirje člani DI Sevnica. Ti so se borili
po svojih močeh, najboljši rezultat pa je dosegel Ivan
Umek v svoji kategoriji NT7 in osvojil tretje mesto.
Vir: Društvo invalidov Sevnica

Čudež narave
Jesen rumena, dobra žena. Prav v tem času si
pripravljamo različne dobrote za zimske dni. Vedno
lahko združimo prijetno s koristnim. Včasih pa
ostanemo tudi v naravi brez besed, kar se je zgodilo
tudi meni.

RECEPTI

Misli globalno,
kuhaj lokalno

Jesen nam na vrtovih, poljih in v gozdovih nasuje veliko dobrot. In čas je, da jih uporabimo v kuhinji. Naj
vam bosta zapisana recepta v navdih, da boste sami preizkusili še kaj drugega ali celo ustvarili svojega.

Štruklji s sladkim rdečim zeljem
Potrebujemo:
250 g moke za vlečeno testo
2 jedilni žlici olivnega olja
žličko soli
150 ml mlačne vode
Iz sestavin zgnetemo testo in pustimo, da
počiva najmanj 2 uri.
0,5 kg rdečega zelja
1 manjšo rdečo čebulo
1 srednje veliko jabolko
žlico olivnega olja
žlico sladkorja
1 dcl modre frankinje
sol
poper
muškatni orešček
drobtine
olje
Čebulo drobno nasekljamo. V kozici segrejemo
olje in jo na njem hitro popražimo. Dodamo
žlico sladkorja in počakamo, da karamelizira.
V vmesnem času na drobno narežemo rdeče
zelje in ga dodamo čebuli. Popražimo. Zalijemo
z modro frankinjo in nekoliko vode, solimo,
popramo in pokrito na majhnem ognju kuhamo
30 minut. Medtem olupimo jabolko in jo
naribamo. Dodamo zelju in kuhamo še 10 minut.
Dodamo pol ščepca muškatnega oreščka, dobro
premešamo in odstavimo, da se zelje ohladi.
Ko je zelje ohlajeno, testo dobro razvlečemo in
obložimo z rdečim zeljem. Posujemo s pestjo
drobtin, ki bodo posrkale odvečno tekočino.
Zapognemo na robovih in zvijemo v štrukelj. Po
potrebi razrežemo na manjše kose in vsakega
posebej zavijemo v aluminijasto folijo, ki smo jo
pred tem namazali z oljem. Štruklje zložimo v
posodo z osoljeno vodo, ki naj sega do polovice
štrukljev. Pokrijemo s pokrovko in ko zavre,
pokrito kuhamo še pol ure. Kuhane štruklje
razrežemo na poljubne kose in jih prelijemo s
prepraženimi drobtinami. Postrežemo kot prilogo
pri martinovem kosilu ali večerji.

Pečeni piščanec z medom
Potrebujemo:
piščančja beda
piščančje krače
sol
česen v prahu
poper
mleto rdečo papriko
med
vodo
Kose piščančjega mesa nasolimo. V posodi
zmešamo dve žlici medu, dve žlici olja, mlet
česen, poper in dve žlički mlete sladke paprike.
S to marinado dobro natremo piščančje kose in
pokrito postavimo v hladilnik, da počivajo najmanj
2 uri. Po dveh urah kose mesa zložimo na pekač,
obložen s peki papirjem in vse skupaj postavimo
v še ne ogreto pečico, ki smo jo nastavili na 160
stopinj. Pečemo 20 minut, obrnemo, zalijemo z
nekaj malega vode in pečemo še 20 minut oz.
dokler ni meso hrustljavo zapečeno. Postrežemo
s štruklji s sladkim rdečim zeljem in veliko skledo
zelene solate.
* Za posladek po jesenskih obrokih predlagam
pečeni kostanj.

Vencember 2020
in 7. razstava
adventnih venčkov

Med nabiranjem kostanja in gob sem uzrl takšen
primer ajdovčka. Na njegovem klobuku je zrasel še
en ajdovček. Česa takšnega še nisem videl, zato se mi
zdi, da je to pravi čudež narave.
Hilarij Kugonič

www.kstm.si

To leto nam je resda vzelo precej priložnosti za
izvedbo načrtovanih dogodkov in druženj, ne bo pa
nam čisto vzelo Vencembra.
V Turističnem društvu Loka pri Zidanem Mostu
načrtujemo 7. razstavo adventnih venčkov, ki bo od
nedelje, 29. novembra, do svetih treh kraljev krasila
sprehajalno pot ob Savi. Ta bo letos sicer verjetno
potekala nekoliko drugače, še bolj pa bomo veseli, če
se boste odzvali vabilu in jo soustvarjali z nami.
O izvedbi vas bomo sproti obveščali na Facebooku,
zato vas vabimo, da nam sledite. Upamo, da se
boste v čim večjem številu odzvali našemu povabilu
in bomo skupaj tudi letos ustvarili lepo praznično
zgodbo.
Člani TD Loka pri Zidanem Mostu
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Vir: Annemarie Culetto

Aktivnosti
Društva invalidov Sevnica

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEVNICA

Oglasi
Dragi člani,
Do nadaljnega odpadejo vse aktivnosti.
Naša pisarna je zaprta, lahko pa seveda pokličete
na telefonsko številko:

GRADNJA - PRENOVA

07 | 81 44 151
Pazite nase in ostanite zdravi.

Vaše Društvo upokojencev Sevnica

Z lepimi pozdravi DU Sevnica: Ana Jelančić

stanovanj in poslovnih objektov

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE
GRADNJE
knauf

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

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme

n
a
d
j
o
m
a
z
n
e
Narej
www.radioaktual.si
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NAREJEN ZA MOJA UŠESA

Oglasi

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



   

Boštanj 3a | 8294 BOŠTANJ
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Feel Good
Jutro
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Razvedrilo
PRINAGLAVNO
JEDI
MESTO NI- ŠALEC
IN
PIJAČE
ZOZEMSKE
GOSTU

DRŽAVA
IRANCEV

BLEJSKO
POLETNO
SANKALIŠČE

SLOVENSKI AMERIŠKA
PESNIK IN FILMSKA
IGRALCA
PUBLICIST (TATUM
IN
VIDMAR
RYAN)

TRETJE
NAJVEČJE
MESTO V
ESTONIJI

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
(JENNIFER)

Neumen

ŠVICARSKA
TENISAČICA
HINGIS

Vprašajo Janeza, kaj je bolje. Biti plešast ali
neumen.
”Neumen! Se manj vidi.”

AVTOMOBILSKI
ZAGANJALNIK

Recept

ANTONIO
VIVALDI

NORVEŠKOFINSKA
MEJNA
REKA NA
LAPONSKEM

POTOMKA
KELTOV

”Dober dan, je to linija za pomoč alkoholikom?”
”Tako je, kako vam lahko pomagam?”
”Rabim en res dober recept za bovlo …”

KRVNA
CEV

EDVARD
KOCBEK

DOSEG

RADIJSKI
LOKATOR
BELG.-ŠVIC.
PISATELJ
CANETTI

AMERIŠKI
NAŠA
FILMSKI
IGRALEC IN SMUČARSKA
TEKAČICA
REŽISER
FABJAN
WELLES
KOVAŠKO
OPRAVILO

NOTRANJI
ŽIVAL
PROSTOR DEL SEMENA
MOŠKEGA ZA SEKANJE SKUPINA
SPOLA
ŽUŽELK V
DRV
LETU

ISTEM,
ISTMUS
SVILENA
TKANINA
AFRIŠKA
VOLOVSKA
ANTILOPA

SVETLOBNI
POJAV OB
NEVIHTAH

TAPISONU
PODOBNA
OBLOGA
KULTURNA
RASTLINA
VIS V
ČASU RIMLJANOV
VODNA
RASTLINA

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

NEMŠKA
PEVKA
SVOJEGLAVOST
ŽRTVENIK

AMERIŠKI
SKLADATELJ
PORTER

Gresta dve lepinji po ulici in srečata pico. Pa ena
lepinja prišepne drugi:
”Poglej jo, kako se je našminkala.”

Blondinka je v avtu pozabila ključe od avta. Šele
čez nekaj ur jo je iz avta osvobodil njen mož.

SHARON
STONE
PODOKNICA,
NOKTURNO

EVA
LONGORIA

Lepinji

Blondinka

ANONIMEN
ČLOVEK
NAJVEČJI
DESNI
PRITOK
RENA
V NEMČIJI

VICOTEKA

SIN
BRATA ALI
SESTRE

ETOS,
ZNAČAJ
DOMAČA ARTILEREC
V STARI
DELOVNA
IN JEZDNA AVSTRIJI
REKA
ŽIVAL
IPOLY

PTIČJA
SAMICA

BISTVO V
FILOZOFIJI
MOGOČNA
GORA

Ne moreš preprečiti, da ptice
zaskrbljenosti letajo nad tvojo glavo. Lahko
pa preprečiš, da se ti ugnezdijo v laseh.
Kitajski pregovor

FRANCOSKI
SLIKAR
(CLAUDE)
MRŽNJA,
SOVRAŠTVO

BRENKALO
Z NAJVEČ
ŠESTIMI
STRUNAMI
AFROKUBANSKI
PLES
OLIVER
ANTAUER

POMOČ

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

ŠESTI
MESEC ŽIDOVSKEGA
KOLEDARJA

POŠAST,
SPAKA
SAMOGLASNIKA
DRUG ZA
DRUGIM,
ZEV

JOHNNY
LOGAN

BRAZILSKI
NOGOMETAŠ

Rudar, ki gore ustvarja.

MOARE: svilena tkanina, MAJNA: pritok Rena, IPEL: pritok Donave, TANA: reka na Laponskem

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
SIMON BAKER.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Sven Govekar, Florjanska 80, 8290 Sevnica
2. nagrada: Ana Ocvirk, N.H.M. 25, 8290 Sevnica
3. nagrada: Marija Zagorc, Sp. Mladetiče 9, 8296 Krmelj

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

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

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.11.2020 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
kača

Izžrebanka:

Anica Groznik, Šentjanž 2 a, 8297 Šentjanž

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje kraj na sliki?

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

Izžrebanec:

Anton Jazbec, Čanje 8, 8283 Blanca

Oglasi
A

AKCIJA

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

izolacije

strešna okna

ZaDrage
vse občanke,
naše
cenjeni občani!
prodajne artikle
imamo
Čestitke ob
občinskem prazniku.
pooblaščene
Trenutne razmere od nas zahtevajo
izvajalceindel.
potrpežljivost
solidarnost.
Upoštevajmo navodila strokovnih služb in storimo vse
kar je potrebno,da zaščitimo sebe in ljudi okrog nas.

Stanka Žičkar, predsednica KS Sevnica
in člani sveta KS Sevnica

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

TUDI V TEH TEŽKIH ČASIH PRAZNUJTE POKONČNO
IN Z VELIKO MERO PRIPADNOSTI NAŠI OBČINI.
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Skupaj preprečimo širjenje okužb s covidom-19
Dosledno upoštevajmo vse predpisane zaščitne ukrepe.
Zaradi hitrega
prilagajanja ukrepov
glede na epidemiološko
situacijo aktivno
spremljajte razvoj
dogodkov in navodila
NIJZ

REDNO UMIVANJE ROK

HIGIENA KAŠLJA

UPOŠTEVANJE VARNOSTNE
RAZDALJE

RAZKUŽEVANJE

UPORABA ZAŠČITNE
MASKE

DOSTOP DO STORITEV V ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA
Na zdravstveno obravnavo se je treba predhodno naročiti po telefonu ali
elektronski pošti. V primeru nujnega stanja pokličite na 112.
Pred vstopom v zdravstveni dom je treba oddati izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju.
Pacienti ga izpolnijo doma* ali pred zdravstvenim domom na dan dogovorjenega obiska pri
zdravniku.
*Vprašalnik je dostopen na www.zd-sevnica.si

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Policija
113

Nujna medicinska pomoč
112 in 07 81 61 511

Gasilci
112

Zdravstveni dom Sevnica
07 81 61 500

Dostop do Občine Sevnica in Upravne enote Sevnica
Prehajamo na pretežno brezkontaktno poslovanje in sistem naročanja za reševanje nujnih zadev.

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

OBČINA SEVNICA
07 81 61 200
obcina.sevnica@siol.net

in na www.obcina-sevnica.si

UPRAVNA ENOTA SEVNICA
07 81 63 870
ue.sevnica@gov.si
Vsebino je pripravila Občina Sevnica.

