
Glasilo KŠTM Sevnica, september 2020, letnik XVIII, številka 158, www.kstm.si

Cvetka Biderman
   l
teden mobilnosti 
   l
turistični boni
   l
vpisi v klube  
   l
mesec okusov Posavja  
   l

razvedrilo  

september    



2 september 2020

V skrbi za kakovost življenja starejših so 
pod okriljem Zveze društev za socialno 
gerontologijo Slovenije po vsej državi že 
več kot 30 let organizirane tako imenovane 
skupine za samopomoč starih ljudi. V 
Sevnici delovanje teh skupin letos praznuje 
20. obletnico ustanovitve. V zadnjih 
16 letnih, odkar se izvajanje dejavnosti 
natančneje evidentira, so vsako leto 
povprečno delovale od 3 do 4 skupine, v 
katerih se je srečavalo od 32 do 55 članov, 
skupaj pa so preživeli skoraj štiri tisoč 
ur. Dejavnost povezuje starejše ljudi in 
prostovoljce, koordinatorka pa je že vsa 
leta Cvetka Biderman. 

Cvetka, ker sta se najini poti srečali prav zaradi 
odločitve za prostovoljno dejavnost, povezano s 
skrbjo za starejšo populacijo, in sva v tem delovanju 
kolegici, sva se dogovorili, da te lahko tikam. Že 
od vsega začetka vodiš in koordiniraš delovanje 
omenjenih skupin, si tudi ustanovna članica. Kako 
so organizirane skupine v sevniški občini?

Kot po vsej državi smo tudi mi člani Zveze društev za 
socialno gerontologijo Slovenije (ZDSGS), ki je tudi 
naša krovna organizacija, v našem okolju pa delujemo 
v sklopu Društva upokojencev Sevnica. Skupine 
vodimo voditeljice, ki delamo kot prostovoljke, za 
materialne stroške in izobraževanje pa dobimo 
sredstva iz prijave na razpisu Občine Sevnica, od 
ZDSGS, uporabljamo pa prostore DU Sevnica in 
Doma oskrbovancev Impoljca, enota Sevnica. 
Praznovanje 20-letnice delovanja smo načrtovali s 
prireditvijo maja, a so nam načrte prekrižali ukrepi 
zaradi omejevanja širjenja covida-19. Gre namreč za 
povezovanje starejše in ranljivejše populacije, zato je 
skrb za ohranitev zdravje še pomembnejša. 

Ločimo dve vrsti skupin: tiste, ki delujejo v sklopu 
domov za starejše in jih imenujemo domske 
skupine, ter tiste, ki delujejo zunaj domov in jih 
imenujemo zunanje skupine. Kakšen je namen 
delovanja teh skupin in koga povezujejo?

Skupina starih ljudi za samopomoč je skupina 
naključno zbranih posameznikov, njihov namen 
pa je reševati osebno osamljenost starejših ljudi, 
ki živijo v domovih za starejše, in tistih, ki živijo v 
domačem okolju. V skupnih druženjih lahko vsakdo z 
drugimi deli svoje misli, izkušnje in tudi izve marsikaj 
zanimivega in koristnega. V skupini vsi skupaj delimo 
prijeten čas in doživimo veliko lepega. To je tudi 
priložnost, da se povežemo s prijatelji, saj se v skupini 
hitro občuti medsebojna pripadnost. Na srečanjih 
gojimo medsebojno spoštovanje, zaupanje in dobre 
odnose. Ostajamo aktivni, ohranjamo zdravje in 
socialne stike.

Kako pa se je ta dejavnost začela izvajati? 

V letu 2000 me je prijateljica Silva, ki je takrat delala v 
Domu upokojencev Sevnica, nagovorila, da bi skupaj 
naredili kaj za boljšo kakovost življenja starejših 
ljudi. Dobro je poznala razmere in ugotavljala, da 
je za materialne potrebe poskrbljeno, premalo pa 
je možnosti za premagovanje njihove osamljenosti 
in socialnih stisk. Iz strokovnih člankov je izvedela 
za skupine za samopomoč in menila, da bi bile 
potrebne tudi v Sevnici. Njeno zamisel sem sprejela 
in skupaj sva se podali na pot priprav za organizacijo 
skupin. Informacije sva dobivali pri izvajalcih, kjer 
so skupine že potekale, in strokovnih delavcih. 
Odločili sva se, da bova najprej ustanovili skupino v 
zunanjem okolju. Pri Društvu upokojencev Sevnica 
sva dobili možnost uporabe prostora za sestajanje. 
Prve članice sva pridobili z osebnimi povabili, nato 
pa so se pridružile še druge. Prvo srečanje smo imele 
8. maja 2000 in od takrat še vedno potekajo. Prva 
skupina se je imenovala Rožmarin. K sodelovanju 
sva povabili še Darjo in 6. septembra 2000 sta bili 
v Domu upokojencev ustanovljeni še dve skupini: 
Tulipan in Vrtnica. Pozneje sta se pridružili še skupini 
v Domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, ki 
je delovala do 2006, Torkova skupina in v Krajevni 
skupnosti Šentjanž še skupina Naša srečanja, ki je 
delovala do 2013. Skupine vodimo voditeljice, ki 
smo se za to delo tudi strokovno usposobile. Število 
članov se je od začetnih 4 povzpelo do 55. V vsem 
tem času delovanja se je spreminjalo število skupin, 
voditeljic in članov. Trenutno delujejo 3 skupine: 
Rožmarin, Vrtnica in Lipa, ki skupaj štejejo 32 članov 
in jih vodimo 4 voditeljice. 

Kako lahko tisti, ki imajo željo po takem druženju, 
postanejo člani skupine in kdo lahko postane član?

V skupino se lahko vključi vsakdo, ki je starejši od 
65 let, si želi rednega tedenskega druženja z vrstniki 
in je pripravljen svoje življenjske izkušnje in znanje 
deliti z drugim. Tako ima možnost navezati nove 
prijateljske odnose in si popestriti življenje. Kdor bi 
se želel vključiti v skupino, se lahko prijavi na Društvo 
upokojencev Sevnica ali pa eni izmed voditeljic 
skupin.
Gre torej za redna srečanja skupin z istimi člani, ki so 
stalni. Kako poteka dejavnost skupine med letom in 
kako posamezno srečanje?Naša dejavnost poteka v 
manjših skupinah do 10 stalnih članov, srečujemo 
se enkrat tedensko po eno uro in pol. To so tako 
imenovana redna srečanja, ki potekajo vse leto na 
isti dan in ob isti uri v istem prostoru. Poglavitna 
dejavnost skupine je vodeni pogovor. Pogovarjamo 
se o različnih temah iz našega življenja, o dogodkih 
okrog nas, o letnih časih. Obujamo spomine na 
praznovanje naših običajev in jih v dogovoru tudi 
ohranjamo. Spomnimo se tudi raznih pregovorov. 
Obeležimo praznovanja, praznujemo osebne 
praznike naših članov. Za urjenje naših bistrih 
misli rešujemo uganke ali različne besedne igre in 
neznanke. Srečanje sklenemo s petjem, telovadbo, 
šalami, smehom in dobro voljo. Poleg teh rednih 
srečanj se vsi člani zunanjih in domske skupine 
nekajkrat na leto srečujemo tudi na skupnih kulturnih 
ali družabnih dogodkih ali pa smo organizirali skupni 
izlet. 

Večkrat si že omenila, da skupine vodijo voditeljice. 
Kako poteka to vodenje in kdo so voditeljice? 

Skupine vodimo za to delo usposobljene voditeljice in 
smo prostovoljke. V organizaciji krovne organizacije 
ZDSGS imamo poleg začetnega osnovnega 
izobraževanja še redna letna, približno 20-urna 
izobraževalna srečanja v obliki delavnic. Mesečno pa 
se voditeljice srečujemo na intervizijskih srečanjih, ki 
so namenjena internemu izobraževanju in izmenjavi 
izkušenj.

Cvetka, bi bila zanimiva še kakšna osebna izkušnja 
aktivnega koordiniranja in vodenja skupin za 
samopomoč?

V vseh teh letih se je zvrstilo že veliko pogovornih 
tem. Idej nam nikoli ne zmanjka, saj so člani prava 
zakladnica izkušenj in spominov. Na srečanjih se je 
zgodilo že veliko lepih in tudi žalostnih dogodkov. 
Žalostni smo takrat, ko nas zapusti kateri izmed naših 
članov. Takrat se še posebno zavemo, kako malo časa 
nam ostane v življenju za lepe trenutke.

Cvetka, naj te trenutki, ki te bogatijo, spremljajo še 
naprej. Hvala za pogovor in čestitke ob 20-letnici 
delovanja. Tudi vnaprej želim, da bi ta oblika skrbi za 
starejše pripomogla k bolj kakovostnemu življenju 
čim večjega števila ljudi, saj je strokovno vodena 
in za člane brezplačna. Najpomembnejše pa je, da 
bogati člane in tudi prostovoljce. Več o trenutnem 
delovanju skupin, izkušnjah članov in voditeljic pa v 
prispevku v tej številki Grajskih novic. 

Pogovarjala se je Sonja Bobek Simončič.
Foto: osebni arhiv

Intervju

Cvetka Biderman, prostovoljka 

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Annemarie Culetto, 
Eva Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, 
Neža Nemec, 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: arhiv KŠTM Sevnica
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 oktobra 2020, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 9. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
Avgusta smo praznovali mednarodni dan mladih. 
Pravijo, da na mladih svet stoji in res je tako. Oni 
so tisti, ki prispevajo nove ideje in poglede, a 
hkrati potrebujejo naše napotke, spodbude in 
potrditve. So pa tudi tisti, ki spreminjajo svet. 
Življenje je preprosto takšno, da nas nagovarja, 
da nenehno raziskujemo, poizvedujemo, delimo 
in ustvarjamo. S tem pa gradimo tudi svojo 
osebnost.
Letošnja tema razprave je izpostavljala 
vključenost v različne oblike delovanja na 
lokalni, državni in globalni ravni, kar še posebno 
nagovarja k pomembnosti delovanja in 
sodelovanju vseh nas. 
 

Čestitke vsem, ki ste praznovali, in vsem , ki 
ste del zgodb, ki jih pišejo mladi. Vsi imamo 
razlog za praznovanje, in to vsak dan. Ob tem 
pa ne smemo pozabiti na zabavo in druženje 
ter na zavedanje, da nas nič ne sme ovirati pri 
doseganju postavljenih ciljev.
 
Srečno. In kot pravi Natalie Goldberg: »Bodi 
krepak kot travna bilka: zakoreninjen, pripravljen 
na upogibanje in pomirjen z vsem okoli sebe.«

Mojca Pernovšek

grajsko poletje
2020 Sevniško   

SEVNICA

Generalni sponzor: HESS, d. o. o.

Organizator: KŠTM Sevnica

Četrtek, 
3. september, ob 19.00

Vstopnice so na voljo: Doživljaj, Turistična agencija Posavje 
ali jih naročite na dozivljaj@kstm.si, (051 680 287). 

Cena vstopnice v predprodaji 15€, na dan koncerta 18€.

Info: KŠTM Sevnica  |  051 680 289

Grad Sevnica
KONCERT

VLADO 
KRESLIN
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Občina Sevnica podrobno spremlja trend 
vključevanja otrok v predšolsko vzgojo ter hkrati išče 
rešitve za prostorske in kadrovske izzive, ki nastajajo 
ob povečevanju števila v vrtce vpisanih otrok. Tako 
je z namenom krajšanja čakalne vrste za vpis v Vrtec 
Ciciban Sevnica lani pripravila predlog dozidave vrtca, 
ki je bil zgrajen v več fazah z zadnjo dograditvijo leta 
2011. Sedanja stavba ima 14 oddelkov.

Dozidava vrtca bo izvedena na 365 m2 površine. 
Locirana na severovzhodnem delu sedanjega vrtca, 
zasnovana pa je kot pritličen objekt z ravno streho, na 
kateri je predvidena igralna terasa. Novi prizidek bo 
navezan na hodnik sedanjega objekta, pot do novih 
prostorov bo speljana mimo atrija, ki bo služil tudi 
kot delno nadkrita igralna terasa. V novem prizidku 
bodo tri igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, 
skupne sanitarije, kabinet, namenjen vzgojiteljicam, 
in prostor za arhiv. Načrtovan je tudi prostor za 
umestitev ogrevalne in prezračevalne tehnike.

Ob podpisu pogodbe s podjetjem VG5, na razpisu 
izbranim izvajalcem, je župan Srečko Ocvirk povedal, 
da je zaradi prostorske stiske dogradnja nujna, in 
poudaril, da bodo s to dogradnjo izpolnjene trenutne 
prostorske potrebe sevniškega vrtca. Pogodbena 
vrednost projekta je nekoliko več kot 887.000 evrov, 
dela pa bodo predvidoma končana v prvi polovici 
leta 2021.

Občinske strani

Opremljeni z izkušnjo druge polovice preteklega 
šolskega leta, ki je tudi vzgojo in izobraževanje 
postavila v drugačne okvirje, se šole, srednje šole 
in vrtci podajajo v novo šolsko leto, polno novih 
izzivov in pričakovanja. Glede na 18. avgusta podane 
usmeritve šolskega ministrstva se 1. septembra 
v šole vračajo vsi osnovno- in srednješolci, ob 
upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ), po tako imenovanem »zelenem 
modelu B«. Vsa podrobnejša navodila in priporočila 
starši spremljajte pri pristojnih institucijah oziroma 
posameznih šolah in vrtcih. Vsem želimo prijetne in 
predvsem varne šolske dni.

V sevniški občini deluje sedem vzgojno-izobraževalnih 
zavodov: OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama 
v Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu, OŠ Ane 
Gale Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ 
Tržišče in OŠ Milana Majcna Šentjanž. V novo šolsko 
leto letos vstopa 1484 šolarjev, med njimi je 184 
prvošolcev. V vrtce na območju sevniške občine, ki 
delujejo na osmih lokacijah, bo na začetku septembra 
vključenih 725 otrok.

Na vseh šolah so v poletnem času potekala različna 
obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, skladno 
s potrebami in v dogovoru z ravnatelji šol, za kar je v 
proračunu namenjenih okrog 230.000 evrov. Šolske 
prevoze na podlagi dveletne pogodbe o prevozu 
otrok v šolo financira občinski proračun, in sicer je 
bilo v letu 2019 zanje namenjenih 695.700 evrov. 
Pogodba je sklenjena s podjetjema Nomago in Šolski 
servis. Manjši delež prevozov v lastni režiji opravijo 
šole same, za kar pa sredstva prav tako zagotavlja 
občinski proračun.

Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske 
in šolske vzgoje, objekte posodablja in ureja. 
Prostorske potrebe pa se precej spreminjajo, 
predvsem na področju predšolske vzgoje. Na podlagi 
projekcij števila otrok in prostorskih potreb Občina 
Sevnica načrtuje za območje celotne občine, ne zgolj 
za posamezno šolo ali vrtec. Zato bo predvidoma 
septembra na seji občinskega sveta obravnavana 
analiza šolske in predšolske vzgoje z izhodišči za 
dolgoročne načrte investicij v predšolske in šolske 
objekte. 

Po novo znanje

grafični prikaz

Vsakoletne posodobitve cestne infrastrukture so 
stalnica občinskega proračuna. V letošnjem poletju 
Občina Sevnica poleg rednega vzdrževanja vlaga v 
urejanje več odsekov lokalnih cest v krajevnih jedrih, 
skupaj z umestitvami pločnikov in javne razsvetljave, 
kar pomembno pripomore k izboljševanju prometne 
varnosti.

Rekonstrukcijska dela na 200-metrskem odseku 
lokalne ceste skozi Lončarjev Dol so zajemala 
razširitev cestišča z ureditvijo odvodnjavanja, gradnjo 
pločnika, javno razsvetljavo in gradnjo opornih zidov. 
Vrednost naložbe znaša dobrih 117.000 evrov.

Obnove prometnic

S KOLESOM OB SAVI 
– OD RADEČ DO BREŽIC

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice v 
času Evropskega tedna mobilnosti 

vsako leto izvedejo kolesarsko akcijo 
»S kolesom ob Savi – od Radeč do Brežic«

. 
Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja virusa 
COVID-19 in s tem povezanimi omejitvami 
množičnega zbiranja bo ta letos potekala v 

prilagojeni obliki. 

O načinu in poteku izvedbe bomo obveščali 
preko medijev oziroma na spletni strani 

www.obcina-sevnica.si.

Med projekti je ureditev na lokalni cesti Boštanj–
Grahovica v dolžini 230 metrov, skupaj s priključkom 
lokalne ceste Boštanj–Vrh pri Boštanju v dolžini 
60 metrov. Razširitev vključuje gradnjo pločnika, 
ureditev meteorne kanalizacije in gradnjo javne 
razsvetljave. Tamkajšnje križišče je po izvedenih 
ureditvah precej širše in preglednejše. Vrednost 
projekta znaša 91.000 evrov.

Pomembna izboljšava je rekonstrukcija odseka 
lokalne ceste Sevnica–Drožanje–Metni Vrh, na 
odseku od priključka lokalne ceste z javno potjo 
(odcep Ostrešje) do priključka z lokalno cesto 
(odcep Prešna Loka), v skupni dolžini 560 metrov. 
Rekonstrukcija zajema zamenjavo spodnjega ustroja 
vozišča, ureditev meteornih in zalednih voda, 
razširitev cestišča in ponovno asfaltiranje cestišča. 
Vrednost gradbenih del znaša dobrih 121.000 evrov.

v teku je projekt Rekonstrukcija kanalizacije – 
Prvomajska ulica, ki zajema tudi ureditev lokalne 
ceste Trg svobode–Prvomajska ulica, in sicer na 
odseku od Zdravstvenega doma Sevnica do križišča 
nad Kopitarno Sevnica, v skupni dolžini okrog 400 
metrov. Dela zajemajo obnovo vozišča in pločnika 
ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in 
priključkov, gradnjo pločnika na drugi strani ceste, 
ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri 
zdravstvenem domu, ter cestne razsvetljave. Na 
tem odseku so zato tudi dolgotrajne delne zapore in 
občasne popolne zapore ceste, zato vse uporabnike 
naprošamo za razumevanje. 
Pogodbena vrednost znaša 307.000 evrov. 
Vse projekte sofinancira Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o 
financiranju občin.

Dogradnja 
Vrtca Ciciban Sevnica
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Občinske strani
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Na spletni strani občine, www.obcina-sevnica.
si, je objavljen razpis za zbiranje predlogov za 

dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2020.

Priznanja se ob občinskem prazniku podeljujejo 
občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 

zavodom, društvom, klubom, združenjem, 
drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno 

pripomorejo k boljšemu, kakovostnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu 
naše občine na področju gospodarstva, kulture, 

športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, 
zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih 

področjih človekove ustvarjalnosti.

Vabimo vas, da nam predloge posredujete 
do petka, 11. septembra 2020.

Razpis 
za zbiranje predlogov 
za dobitnike priznanj

»Izberi čistejši način prevoza« je poziv 19. Evropskega tedna mobilnosti, ki ga obeležujemo od 16. do 22. 
septembra. V sklopu te vsakoletne akcije evropska mesta na različne načine promovirajo uporabo trajnostnih 
oblik prevoza in ozaveščajo prebivalce o vplivih izbire potovalnega načina na okolje.
Letošnji program sicer ne vsebuje bolj množičnih prireditev, je pa ključni cilj tedna mobilnosti dosegljiv 
vsak dan, na vsakem koraku. Da z dejanji krepimo zdravo okolje in tudi svoje zdravje, se tako čim večkrat 
odločajmo za hojo, kolo, javni prevoz ali druge oblike trajnostne mobilnosti.
Posamezniki, skupine, razredi, ekipe, društva in organizacije – vabljeni, da sodelujete v posebnem 
pohodniškem izzivu in v spletnem portalu https://gibaj.sevnica.si/ beležite pohode, spremljate število 
prehojenih, pretečenih ali prekolesarjenih kilometrov in sočasno tudi prihranek izpusta CO2 in ocenjeno 
porabo kalorij.
Darilo Občine Sevnica v septembrski številki Grajskih novic je parkirna ura, ki naj simbolično ponazarja, da je 
parkiran avto do okolja bolj prijazen avto. Vsak korak, ki ga ob tem naredimo, pa šteje tudi kot dobra naložba 
v zdravje.
V sklopu tedna mobilnosti bodo potekale različne aktivnosti na prostem:

Sevniški teden mobilnosti Bliža se november, ki je po tradiciji namenjen 
praznovanju občinskega praznika, druženju in 
povezovanju. Preizkušnje tega leta pa so temeljito 
spremenile družabno življenje. V skrbi za zdravje 
smo ponotranjili ukrepe, ki jih vsak dan izvajamo 
s ciljem zaščite sebe, bližnjih, celotne skupnosti. 
Izzivi drugačnosti časa nas vabijo, da še okrepimo 
povezovanje, soustvarjanje zgodb in sodelovanje v 
lokalni skupnosti, ki pa je prilagojeno novi realnosti.

Priprava tradicionalnega koledarja dogodkov 
ob občinskem prazniku zahteva predvsem 
odgovornost, da tradicijo prilagodimo razmeram 
časa. Društva, zveze društev ter podjetja in 
organizacije v občini Sevnica vabimo, da nas 
seznanite o nameri priprave dogodkov v počastitev 
občinskega praznika.

Vabimo vas, da nam na obrazec za prijavo 
prireditve strnjene podatke posredujete 

najpozneje do 30. septembra 2020 na naslov 
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 

ali na e-naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si. 
Obrazec je dostopen na spletni strani 

www.obcina-sevnica.si.

Organizatorje in prijavitelje prireditev prosimo, 
da ob načrtovanju dogodka upoštevajo aktualna 
navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) za preprečitev širjenja virusa covid-19 in 
direktive glede omejitev zbiranja. Med pripravami 
bomo – ob spremljanju aktualnih navodil – skupaj 
presodili možnosti in način izvedbe dogodkov. 

Ker tehnološki napredek skrajšuje razdalje, lahko 
dogodke organizirate v virtualni obliki in jih 
predlagate v program prireditev.

Dodatne informacije: 
Kabinet župana Občine Sevnica (07 81 61 213 

ali kabinet.zupana@obcina-sevnica.si).            

Prireditve ob 
občinskem prazniku 2020

Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si

Datum in ura Vsebina Kje? Organizator 
Informacije 

16., 17., 18., 21. in 22. 
septembra, 7.30 –  8.00

Jutranja vadba na prostem – 
vaje 1000 gibov

Na igrišču pri 
Športnem domu Sevnica

Društvo Šola zdravja – 
podružnica Sevnica

19. in 20. septembra, 
7.30 – 8.00 Video vadba 1000 gibov 

https://vid.arnes.
si/%C5%A0ola_zdravja_

Sevnica

Društvo Šola zdravja – 
podružnica Sevnica

16., 17., 18., 21. in 22. 
septembra, 9.00 – 10.00

Gibanje za zdravje – prikaz različnih 
vaj za krepitev telesa

Zbor pri 
Srednji šoli Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica – 
enota fizioterapije

16. septembra, 8.00 – 13.00 Pohod v okolico Sevnice
Zbor pohodnikov na 

parkirišču pri krožišču v 
Šmarju v Sevnici

Študijski krožek 
spoznavanje vrednot 

Društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica

21. septembra, ob 8.00 Pohod po nasipu za Savo 
Zbor pohodnikov pri 
Kiwi Shopu v Naselju 

heroja Maroka v Sevnici

Društvo za preprečevanje 
osteoporoze Posavje – 

pohodna skupina Sevnica

21. septembra, ob 12.00 Slovesno odprtje 
Posavske potujoče knjižnice 

Na ploščadi pri spomeniku 
NOB na Trgu svobode v 

Sevnici
Knjižnica Sevnica

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

info@care4climate.si 
www.care4climate.si

Organizatorje in udeležence prireditev pozivamo, da upoštevajo aktualna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečitev širjenja virusa COVID-19.
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Ob tem sta navzoče nagovorila predsednik 
Kinološkega društva Posavje Niko Zorec in sevniški 
župan Srečko Ocvirk. 

Sledil je še zanimiv praktičen prikaz dela v društvu pod 
vodstvom strokovnega vodje Antona Esa. Pravilna 
vzgoja je ključ do odgovornega vključevanja psov v 
družbo, Kinološko društvo Posavje pa to poslanstvo 
opravlja z odliko. Več o delu društva lahko preberete 
na njihovi spletni strani http://kinologija.info/. 

Vir: Občina Sevnica

Kinološko društvo Posavje 
predstavilo 
svoje aktivnosti

 
Iz Sevnice so se na pot po mejah države v petek, 
24. julija, odpravili trije občani, vozniki starodobnih 
traktorjev – Janez Stušek, Miro Kukec in Branko 
Zupančič iz Tržišča. Vse tri povezuje ljubezen do 
tehnične dediščine in potovanj. Letošnje načrte 
za dopust so prilagodili aktualnim razmeram in se 
odločili, da bodo dopustovali doma tako, da meje 
Slovenije obkrožijo s svojimi starodobnimi traktorji.

Njihovo sporočilo vsem, ki so jih srečali na poti, 
je povezovalo izobraževalno in promocijsko noto. 
Svoje traktorje vidijo kot simbol kmetijstva in 
samopreskrbe, za katero se je v zadnjem obdobju 
še posebno močno izkazalo, kako pomembna je. 
Hkrati so s svojimi atraktivnimi vozili poskrbeli, da 
je bila sevniška občina na njihovi poti opažena in 
prepoznana kot za obisk zelo zanimiva turistična 
destinacija.
Pot po Sloveniji se je zaključila teden dni in kar 1200 
kilometrov pozneje, 31. julija, s prijetnim sprejemom 
pri prostorih Kluba ljubiteljev starih vozil Mirenske 
doline pri železniški postaji v Tržišču. Zahvalo za 
promocijo občine Sevnice v sklopu projekta S 
traktorjem okoli Slovenije sta, poleg krajanov in 
prijateljev, vsem trem predala tudi župan Srečko 
Ocvirk in podžupan Janez Kukec.
 

Vir: Občina Sevnica

S starodobnimi traktorji 
po Sloveniji – 
od Sevnice do Tržišča

 
Italijanski fašisti so 2. avgusta 1942 vdrli na Malkovec. 
Požgali so 43 hiš in gospodarskih poslopij, ustrelili 7 
talcev, odpeljali drugih 6 vaščanov. Fašisti so samo v 
letu 1942 ubili 20 nedolžnih domačinov. Skupaj je za 
svobodo darovalo svoja življenja 51 Malkovčanov in 
okoliških prebivalcev.

V spomin na požig vasi in poboj 7 talcev 2. avgusta 
1942, ki so ga zagrešili italijanski fašisti, ZB za 
vrednote NOB Sevnica, Krajevna organizacija Tržišče 
vsako leto organizira spominski pohod od spomenika 
na Malkovcu do Čehnarjeve doline. Letos je zaradi 
covida-19 organizirani pohod žal odpadel. Namesto 
pohoda je delegacija ZB za vrednote NOB in občine 
Sevnica 1. avgusta položila venec k spomeniku na 
Malkovcu. Dogodka so se udeležili tudi domačini, 
pozdravila pa sta jih predsednik ZB za vrednote NOB 
Sevnica, Krajevna organizacija Tržišče, Marjan Povšič 
in podžupan občine Sevnica Janez Kukec. Dogodke 
pred 78 leti je opisal Milan Gorjanc. Častno stražo je 
zagotovil 1. dolenjski spominski bataljon.
Po končani slovesnosti je nekaj udeležencev obiskalo 
še Čehnarjevo dolino, v kateri so med 2. svetovno 
vojno sprejemali pomembne odločitve, povezane z 
odporom proti okupatorju.
 

Vir: ZB za vrednote NOB Sevnica, KO Tržišče 

Spominski pohod od 
spomenika na Malkovcu 
do Čehnarjeve doline

 
Skupine delujejo pod okriljem Zveze društev za 
socialno gerontologijo Slovenije in v sklopu Društva 
upokojencev Sevnica. Ob 20-letnici delovanja nam 
je Petra Cerinšek, organizatorka regionalnih mrež 
Zveze za socialno gerontologijo, čestitala za izredno 
podporo, ki jo kot voditeljice izkazujemo svojim 
članom skupin in druga drugi, še posebno pa Cvetki 
Biderman, organizatorki lokalne mreže. Veliko 
osnovnih informacij o delovanju skupin je bralcem 
predstavljeno v intervjuju.

Prva skupina je bila ustanovljena 8. maja 2000. V 
tem času je delovalo 56 skupin, vodile so jih različne 
vodje, ki so s svojim prispevkom sooblikovale to 
predstavitev. Silva Podlesnik je bila skupaj s Cvetko 
Biderman tudi ustanoviteljica skupin. Na njeno 
odločitev, da se bo posvetila tej dejavnosti, je vplivala 
narava del, saj je bila zaposlena v ustanovi, v kateri 
so prebivali starejši ljudje. Na skupino Rožmarin, 
ki je imela 10 članov in je gostovala v DU Sevnica, 
ima lepe spomine: »Lepo smo se razumele in ob 
prijetnem klepetu preživele veliko lepih trenutkov.« 
Voditeljico iste skupine Majda Sečen, ki je skupino 
vodila čez nekaj let, na delovanje spominja to, da so 
s članicami govorile »o vsakdanjih skrbeh in drobnih 
radostih, pele ljudske in druge pesmi, telovadile. Pa 
veliko smo se smejale, predvsem na račun vsake 
od nas.« Edina članica te skupine je od začetka 
Jelka Mlakar, ki ji druženje pomeni veliko »glede 
prijateljstva, tem in telovadbe«. V Sevnici je delovala 
tudi skupina Tulipan, ki jo je vodila Darja Borin, med 
njeno odsotnostjo pa Marija Jeler. Ta je povedala, da 
so »govorili o šegah in običajih, predvsem pa sem jih 
prosila, da sami govorijo o svojem življenju, saj so 
tako utrjevali govorne veščine in preganjali demenco. 

Večkrat je bil na programu humorist Tone Partljič, 
da smo se smejali njegovim nadvse humornim 
člankom.« Edina skupina, ki ni delovala v mestu, je 
bila skupina v Šentjanžu in je delovala 10 let, vodila 
jo je domačinka Eva Keber in skrbela za to, da so 
se člani počutili sprejete, slišane in spoštovane. Na 
srečanjih so se posvečali raznim pogovornim temam, 
si delili svoje življenjske izkušnje in spoznanja. »Skrb 
za zdravje, telesna in miselna vadba, branje, petje, 
negovanje domoljubja in tradicije, sproščen klepet 
ob prihodu, sprehod, negovanje lepih medčloveških 
odnosov, zanimivo in prijetno sodelovanje s 
skupinami starejših v naši občini in izven nje – vse 
to nas je združevalo, navdihovalo in bogatilo.« To jo 
je veselilo in obenem pripomoglo k napredku kraja. 
Največja nagrada za delo je bilo zadovoljstvo članov.
 
Trenutno delujejo tri skupine, skupaj imajo skoraj 30 
članov. Dve skupini sta zunanji. Skupino Rožmarin, 
ki je najstarejša, vodita Martina Lepičnik in Marija 
Rak, najmlajšo, ki deluje od oktobra lani in se 
imenuje Lipa, pa Sonja Bobek Simončič. Skupina 
Vrtnica deluje tudi v DU Impoljca, enota Sevnica in 
jo vodi Cvetka Biderman. Vodja enote, mag. Nina 
Mažgon, je ob tem izpostavila tudi povezovanje s 
skupino Rožmarin, s člani katere so stanovalci in 
tudi zaposleni v teh skupnih letih spletli nevidne 
niti prijateljstva. V imenu vseh iz doma je čestitala 
in zaželela »vse dobro, še veliko skupnih let ter da 
bi se čim prej lahko spet začeli družiti na način, kot 

skupina Rožmarin

20. obletnica 
delovanja Skupine 
starih za samopomoč 
v sevniški občini

smo to počeli pred pomladjo«, pri čemer je mislila 
na čas pred epidemijo zaradi covida-19, ki je vplivala 
na spremembo načrtov delovanja, pa tudi na 
praznovanje 20-letnice delovanja. Epidemija je sicer 
preprečila naša redna srečanja, a smo voditeljice s 
svojimi člani vzdrževale stik po telefonu ali pa smo 
jim napisale pismo. Po epidemiji je bilo izvajanje 
prilagojeno glede na omejevanje širjenja bolezni in 
ohranjanje zdravja in tako bo tudi jeseni. Željo po 
ponovnem srečevanju je izrazila tudi najstarejša 
članica v upanju, da »bo virus bolj pod nadzorom in 
ukročen«. Tega se veselimo tudi vodje skupin. 
 

V imenu vodij skupin Sonja Bobek Simončič

Psi znajo govoriti, ampak samo tistim, ki znajo 
opazovati in poslušati, je vodilo Kinološkega društva 
Posavje. 
V društvu izobražujejo svoje člane, razlagajo 
prepoznavnost vedenja psov, predvsem pa, kako 
poteka učni proces pri psu. Na vadbišču v Sevnici so 
15. avgusta pripravili predstavitev svojega dela, ob 
tem pa so namenu predali novi prostor kot dopolnitev 
lepo urejenega vadbišča. Gre za leseno brunarico 
za shranjevanje didaktičnih igral in pripomočkov, 
ki jih inštruktorji potrebujejo za učni proces, igro in 
usposabljanje psov. 
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V Zavodu Sopotniki omogočamo brezplačne prevoze 
starejšim in s tem boljšo mobilnost. Naši vozniki so 
prostovoljci vseh generacij in poklicev, ki v svojem 
prostem času večkrat sedejo za volan in zapeljejo 
starejše po opravkih, največkrat do zdravnika, radi pa 
ustrežemo tudi drugim željam uporabnikov.
Marsikdo med nami si ne predstavlja stiske nekoga, ki 
živi na podeželju in nima nikogar, ki bi ga lahko zapeljal 
do najbližje trgovine. Starost, poleg zdravstvenih 
težav, pogosto spremlja nezmožnost mobilnosti, kar 
povzroči tudi izoliranost in osamljenost. Nekateri 
nimajo dostopa niti do osnovnih storitev in nemalo 
primerov je, ko nas starejši pokliče in pove, da k 
zdravniku, če ga ne bomo mogli peljati mi, pač ne 
bo šel. Pri Sopotnikih se zavedamo, da so se stiske 
starejših v času bolezni zaradi covida-19 še povečale. 
Zato se trudimo in skupaj z našimi prostovoljci 
starejšim omogočamo dostop do storitev, smo pa 
trenutnim razmeram prilagodili našo dejavnost 
in sprejeli nujno potrebne preventivne ukrepe, ki 
zagotavljajo varen prevoz. Ukrepe morajo upoštevati 
naši uporabniki in prostovoljci. 

Prostovoljstvo pri Sopotnikih zaradi pestrosti in 
vsestranskosti dela omogoča veliko možnosti 
za uporabo in razvoj spretnosti posameznikov. 
Prostovoljstvo prinaša osebno zadovoljstvo, ker 
takrat počnemo nekaj za dobro drugega, poleg tega 
pa širi solidarnost in krepi družbeno povezanost. 
Navsezadnje prostovoljci v naši organizaciji niso 
le vozniki, so tudi družabniki. Med potjo si v vozilu 
s starejšimi izmenjajo veliko zanimivih zgodb in 
modrosti ter se tako iskreno dotaknejo mnogih, ki se 
z nami vozijo. Prostovoljci so srce Zavoda Sopotniki. 
Toplo vabimo vse, ki bi želeli pomagati, da se 
pridružite naši srčni ekipi prostovoljcev in tudi 
vi postanete sopotniki starejšim. Če vas zanima 
prostovoljstvo pri nas, pokličite na navedeno številko 
in s koordinatorico enote se boste dogovorili za 
osebno srečanje. 

Starejši občani, če nas potrebujete za prevoz, smo 
vam v Enoti Sevnica na voljo od ponedeljka do petka, 
od 7. do 15. ure, na telefonski številki 031 338 187. 
 

Anja Pipan

Človek človeku sopotnik

 
Družinski inštitut Zaupanje bo v sklopu programa 
Večgeneracijski center Posavje začel 18. septembra 
znova izvajati začetni tečaj slovenskega jezika za 
priseljence. 

Učenje slovenskega jezika pomaga priseljencem in 
njihovim družinam k lažjemu vključevanju v lokalno 
okolje, spoznavanju slovenske kulture, spletanju 
nove socialne mreže in izboljšanju možnosti pri 
iskanju zaposlitve. 
Tečaj bo potekal v prostorih Mladinskega centra 
Sevnica, in sicer ob petkih, od 10. do 12. ure. 
Aktivnost izvajajo v sodelovanju s KŠTM Sevnica, 
omogočajo pa jo MDDSZEM, Evropski socialni sklad 
in Občina Sevnica. 
Prijave sprejemajo na telefonski številki 041 772 
245 ali e-naslovu vgc.posavje.sevnica@gmail.com. 
S prijavami pohitite, saj bo število udeležencev 
omejeno.

Lepo vabljeni. 
 

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Petra Savnik

Foto: Katja Radej 

Tečaj slovenščine 
za priseljence

 
Na Družinskem inštitutu Zaupanje bomo septembra 
začeli izvajati vsebine za starše. Srečevali se bosta 
skupina mamic z dojenčki in pogovorna skupina za 
starše. 
Namen pogovornih skupin za starše je okrepitev 
vzgojnih kompetenc in pozitivnega stika med starši in 
otroki. V sklopu skupine za starše bomo spoznavali 
različne vzgojne stile in metode, otrokove razvojne 
značilnosti in potrebe. Dotaknili se bomo lastnih 
občutkov nemoči ali krivde ob otrokovih težavah in 
se naučili nekaj tehnik za pomirjanje otrokovih stisk, 
npr. trme, jeze, strahu in socialne fobije. Srečanja se 
bodo začela 22. septembra ob 17. uri na Družinskem 
inštitutu Zaupanje (Trg svobode 11). Potekala bodo 
vsak drugi torek.

V sklopu skupine za mamice z dojenčki bomo 
razvijali kakovostne veščine starševstva. S strokovno 
pomočjo zakonske in družinske terapevtke mag. 
Katje Radej se bomo ukvarjali s temami, kot so izzivi v 
sprejemanju novih starševskih vlog, družinski odnosi, 
porodna izkušnja, dojenje in drugimi temami, ki so v 
tem obdobju aktualne, pa se o njih premalo govori. 
S to skupino želimo podpreti mamice v njihovem 
doživljanju starševskih izzivov in jim ponuditi prostor, 
v katerem bodo slišane. Srečanje skupine bo potekalo 
enkrat tedensko, začeli bomo 28. septembra, ob 10. 
uri, v Mladinskem centru Sevnica. 
Za vključitev v obe skupini je potrebna predhodna 
prijava na e-naslov vgc.posavje.sevnica@gmail.com 
ali na telefonski številki 041 772 245, od ponedeljka 
do petka, v dopoldanskem času. Število mest je 
omejeno. 

Skupini za starše so del programa Večgeneracijski 
center Posavje, ki ga financirata Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
Občina Sevnica. 
 

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Katja Radej

Pogovorni skupini 
za starše v Sevnici

 
Predstavniki KO Rdečega križa Boštanj in Društva 
izgnancev smo voščili naši krajanki Ivani Požun 
za visoki jubilej. Ivana Požun, rojena Majer, je 11. 
julija 2020 v krogu sinov z družinama in vnukinjama 
praznovala 90. rojstni dan. Pozdravila sta nas topel 
sprejem domačih in veder obraz slavljenke. 

Ivanka, kot jo kličejo znanci, se je rodila v veliki 
družini Majerjevih na Mrtovcu 11. julija 1930. Vojna 
leta družini niso prizanesla. S starši je bila izgnana v 
Nemčijo, tam pa je kot zelo mlado dekle opravljala 
delo v tovarni. Vrnitev domov ni bila preprosta. 
Kmetija je potrebovala veliko pridnih rok. Tudi Ivanka 
je morala poprijeti za trdo delo na kmetiji. Pozneje 
se je zaposlila v sevniški tovarni in tam spoznala 
bodočega moža Ivana. Poročila sta se leta 1960. 
Časi niso bili prijazni, zato sta morala z možem trdo 
delati. Kupila sta starejšo hišo na Veterniku (Apnenik 
pri Boštanju). Rodila sta se jima sinova Janko in 
Milan. Zanju sta vzorno skrbela, obnavljala hišo in še 
kmetovala. Na Veterniku sta Ivana in Ivan živela do 
pozne starosti, ko ju je bolezen prisilila, da sta dom 
zapustila. Zdaj živita na Zajčji gori pri sinu in snahi, ki 
zanju tudi vzorno skrbita. 
Z veseljem smo ji stisnili roko in ji zaželeli prijazno 
starost in čim manj bolezenskih tegob predstavnika 
KO RK Boštanj Rafko Blas in Jelka Bec ter predsednik 
Društva izgnancev Alojz Rupar. 
 

Jelka Bec

90 let Ivane Požun

Leto 2020 je gotovo leto, ki ga bomo pomnili še dolgo. 
Društveno povezovanje, ki je bilo do zdaj stalnica, 
se je srečalo z omejitvami gibanja in druženja, z 
negotovostjo in dvomi. Pa vendar je v tej situaciji – ali 
pa morda še toliko bolj zaradi nje – ob upoštevanju 
novih okoliščin Krajevni skupnosti Zabukovje uspelo 
v skupni akciji povezati društva, ki delujejo na tem 
območju. 

Predstavniki društev so se 26. junija pridno lotili 
čiščenja večnamenskega doma v Zabukovju. Člani 
Kulturnega društva Franc Požun, članice Pevske 
skupine Rosa in Aktiv kmečkih žena Zabukovje s 
svojimi podpornimi člani so združili svoje moči in 
temeljito očistili prostore doma od vrha do tal, 
vključno z zunanjimi površinami. Ob koristnem in še 
kako potrebnem delu pa ni manjkalo smeha in dobre 
volje, kar je delo spremenilo v prijetno preživeto 
dopoldne. Hvala vsem, ki ste se udeležili akcije ali jo 
kakorkoli podprli. 

Vir: Krajevna skupnost Zabukovje

S pridnimi rokami 
osvežili večnamenski dom 
v Zabukovju
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Na povabilo Cvete Jazbec, nekdanje predsednice 
in aktualne podpredsednice Turistične zveze 
občine Sevnica ter lokalne turistične vodnice, je del 
poletnega dopusta v naših krajih preživela Violeta 
Bulc, nekdanja evropska komisarka, s prijateljicama. 

V spremstvu gostiteljice so obiskale tematske poti TK 
Pav in pot Milana Majcna, priskočile na pomoč pri 
pobiranju krompirja pri Repovževih, pri katerih so 
bile tudi nastanjene in so uživale v njihovi kulinarični 
ponudbi. Obiskale so tudi Sevnico, KZ Izidor, in se tam 
navdušile nad bogatim izborom lokalne ponudbe, 
Kopitarno in grad Sevnica. 

Na njem jih je sprejela direktorica KŠTM Sevnica 
Mojca Pernovšek. Navdušene nad našimi kraji, 
bogato dediščino, čudovito naravo in predvsem 
priložnostmi za pohodništvo ter gostoljubnostjo 
domačinov so obljubile, da se bodo k nam kmalu 
spet vrnile. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Cveta Jazbec in Annemarie Culetto 

Obisk Violete Bulc 
v Sevnici
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Moja dežela, lepa in gostoljubna je projekt 
Turistične zveze Slovenije, ki se izvaja letos 
že 29. leto zapored. Akcija je vseslovensko 
tekmovanje o urejenosti in gostoljubnosti v 
več kategorijah – izletniški in zdraviliški kraji, 
mala, srednja in velika mesta, vaška jedra in 
mestni trgi, tudi Petrolovi servisi in letos prvič 
vojašnice. Ocenjevanje poteka na treh ravneh 
– občinski, regijski in državni. Občinska 
komisija v organizaciji Turistične zveze občine 
Sevnica je svoje delo opravila junija, regijska 
komisija pod koordinacijo Občinske turistične 
zveze Brežice na začetku julija, državna 
komisija pa se bo do 7. septembra ustavila 
tudi v dveh naših krajih. 

Ogledala si bo Loko pri Zidanem Mostu v kategoriji vaških jeder in Sevnico v kategoriji manjših mest. Rezultati 
državnega ocenjevanja bodo razglašeni na Dnevih slovenskega turizma letos v Laškem. Veseli smo, da so se 
društva, krajevne skupnosti, posamezniki in odgovorne organizacije v naši občini odzvale in aktivno pristopile 
k pripravi krajev na obisk državne komisije. Složnost in sodelovanje sta tudi pri tovrstnih akcijah ključnega 
pomena. Držimo pesti in si želimo čim boljših rezultatov.
 

Annemarie Culetto, predsednica Turistične zveze občine Sevnica

Foto: Jože Hvala

Ocenjevanje Moja dežela, lepa in gostoljubna
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Turizem

 Informacije: 
Turistična agencija Doživljaj Posavje

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

KUPUJ MODRO,

KUPUJ LOKALNO.

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

Vabljeni k nakupu 

lokalnih pridelkov

Na podlagi Fursovega poročila s konca julija je bilo 
v občini Sevnica unovčenih 200 turističnih bonov. 
To nas glede na preostale občine v državi postavlja 
v spodnji del zlate sredine. Glede na statistiko, ki jo 
vodimo na KŠTM Sevnica in Občini Sevnica, lahko 
rečemo, da je junija in julija v Sevnici prenočilo 
nekoliko več turistov kot preteklo leto. Obisk 
merimo tudi na gradu Sevnica kot osrednji turistični 
točki občine in menimo, da se je število slovenskih 
obiskovalcev povečalo, število tujih obiskovalcev pa v 
primerjavi s preteklim letom ostaja enako. 

Ponudba prenočišč v naši občini je zadovoljiva. 
Na voljo so hotel, hostel, prenočitve na turističnih 
kmetijah, v gostiščih, mogoče je najeti zasebne sobe 
ali apartmaje in prenočiti kar na treh postajališčih za 
avtodome. V okolici je veliko priložnosti za preživljanje 
prostega časa – planinstvo, pohodništvo, kolesarstvo, 
ogled kulturnih in naravnih znamenitosti, privoščiti 
si je mogoče kulinarično razvajanje, degustacijo pri 
lokalnih vinarjih ali v mikro pivovarni. Za otroke so 
posebno zanimivi družinski izleti s kolesom, obisk 
sevniškega gradu ali Ajdovskega gradca in ježa konj. 
Vse to ponujata občina Sevnica in Posavje.
Doživetja, ki jih ne gre zamuditi, smo zbrali na enem 
mestu – najdete jih objavljene na spletni strani www.
visit-sevnica.com. Vabljeni, da jo obiščete in poiščete 
kakšno zase in svoje najdražje. Če še niste izkoristili 
turističnih bonov, je zdaj morda zadnji čas. Zakaj jih 
ne bi v domačih krajih?

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Bi turistične bone 
izkoristili 
v domačih krajih?

  
Glede na trenutne razmere in veljavne ukrepe za 
omejevanje širjenja korona virusa smo bili prisiljeni, 
da letošnje načrtovano gostovanje jubilejnega 20. 
svetovnega festivala praženega krompirja v Sevnici 
odložimo. Društvo za priznanje praženega krompirja 
kot samostojne jedi se je odločilo, da bo letošnji 
festival potekal v spletni obliki. Več informacij najdete 
na njihovem Facebooku. Vabljeni, da se ga zvesti 
pražilci in ljubitelji te tradicionalne slovenske jedi, 
nepogrešljivega dela nedeljskega kosila, tudi letos 
udeležite in spražite krompir v soboto, 5. septembra.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Festival praženega 
krompirja namesto v 
Sevnici letos na spletu

 
Zgodnji jesenski dnevi so navadno še dovolj topli in 
dolgi, da jih lahko izkoristimo za rekreacijo v naravi.
V tej številki je prikazana pot do slapa Jasenk, ki je 
na istoimenskem potoku pod zaselkoma Pečice 
in Češnjice. Slap je visok 6 metrov in je skupaj s 
strugo potoka zaradi posebnih kamenin edinstvena 
posebnost.
Izlet začnemo na Telčah (501 m), do koder se 
pripeljemo z avtom iz Sevnice mimo Laz ali iz Tržišča 
skozi Malkovec. Avto najlaže pustimo pri cerkvi pred 
vasjo. Proti jugovzhodu gremo do središča vasi in 
pridemo na markirano pot sevniške planinske poti. 
Po cesti nadaljujemo v isti smeri skozi vas proti Pijani 
Gori. Najprej hodimo po razglednem grebenu, nato 
pa po gozdu. 
Nadaljujemo navzdol in nižje skozi gozd ter 
spremljamo markacije, ker je steza včasih slabo 
vidna. Kmalu pridemo do asfaltirane ceste, ki pelje 
s Pijane Gore v Dole. Tik pred vasjo Gorenje Dole, 
kjer se desno odcepi cesta na Telčice, zapustimo 
markacije in gremo levo navzdol po slabši cesti proti 
severu.
Kmalu pridemo do potoka Jasenk in ob njem 
nadaljujemo pot proti toku. Ob potoku sta zapuščeni 
domačiji oziroma domačija in mlin. Ko pridemo na 
manjšo jaso in prečkamo manjši potok z leve, se 
cesta začne dvigovati od potoka (276 m). Od žiga št. 
6 bomo hodili 45 minut.
Najprej gremo ob potoku. Ko bomo prišli o kraja, kjer 
se v Jasenk izliva potok Močile, nadaljujemo pot levo 
ob Jasenku. Malo naprej bomo že pri slapu. Do tam 
bomo hodili nekoliko manj kot 15 minut. Do kote 276 
m se moramo vrniti po isti poti.

Zdaj nadaljujemo pot navzgor. Ko se pot s serpentino 
obrne, bodimo pozorni na prvo pot, ki se odcepi 
desno (pri lesenem hramu) navzgor v gozd proti 
severozahodu. Ko se zgoraj v gozdu pot zravna in 
pelje proti jarku, moramo poiskati staro gozdno 
pot navzgor. Kmalu bomo prišli iz gozda, nato pa se 
strmo vzpnemo do prve hiše s hišno številko Drušče 
20 na Pečicah. Najprej vodi strma asfaltirana ozka 
cesta navzgor. Ko pridemo na širšo cesto, zavijemo 
desno proti Druščam. Do tam bomo od potoka hodili 
navkreber 20 minut.
Po 300 metrih pred sabo že zagledamo Male Drušče, 
vendar to cesto zapustimo in gremo proti zahodu 
v gozd na stransko cesto. Po njej nadaljujemo pot 
tako dolgo, da pridemo na cesto, ki mimo Laz vodi iz 
Sevnice na Telče in naprej v Tržišče. Po cesti v smeri 
jugozahoda smo hitro na izhodišču v Telčah. Od Pečic 
do izhodišča bomo hodili 45 minut.
Za vso pot bomo potrebovali skupaj z ogledom slapa 
2 uri in 45 minut (7,6 km). 

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

slap Jasenk, arhiv KŠTM

Namig za premik

Leta 2007 je upravljavec grajskega kompleksa 
KŠTM Sevnica v sodelovanju z domačimi društvi 
vinogradnikov uredil grajski vinograd s 500 trtami 
modre frankinje na južnem delu grajskega pobočja 
nad starim mestnim jedrom Sevnice. Leta 2009 smo 
dočakali prvo letino. Z botrstvom grajskim trtam 
se lahko vključite v urejanje grajskega vinograda 
in pridelavo modre frankinje ter skupaj z nami 
ustvarjate zgodbe, s katerimi želimo oživiti primerne 
dejavnosti na sevniškem gradu. Eden naših ciljev je 
promocija kulture vinogradništva in modre frankinje 
kot sorte z izjemnim potencialom. 

Botrstvo pomeni zakup poljubnega števila trt modre 
frankinje, s čimer ima vsak boter naslednje pravice 
in dolžnosti:
• Zakupnik trte modre frankinje postane njen t. i. 
boter za dobo zakupa.
• KŠTM Sevnica poskrbi za urejanje vinograda 
in pridelavo vina, od botra pa se pričakuje, da 
je pri rezanju trt in na trgatvi – oba dogodka sta 
organizirana s kulturnim programom in pogostitvijo.
• Boter lahko zakupi poljubno število trt modre 
frankinje, ki se po zakupu označijo s posebno tablico 
z imenom botra za dobo zakupa, vsak boter pa je tudi 
naveden na skupni tabli nad vinogradom.
• Vsak boter dobi vsako leto tudi steklenico grajske 
modre frankinje, ki jo navadno prejme na grajski 
trgatvi. 

Vabljeni k botrstvu. 
Dodatne informacije: na sedežu KŠTM Sevnica, 

Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 
kontaktna oseba: Eva Urh, telefon 07 81 61 075 ali 

051 680 289, e-pošta: eva.urh@kstm.si.

Vir: KŠTM Sevnica

Foto: Jože Hvala 

Botrstvo 
trt modre frankinje 
v grajskem vinogradu
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Na gradu Sevnica je 7. avgusta nastopila mlada in 
izjemno nadarjena glasbenica Lara Šalamon iz naše 
občine. 
Flavto se je začela učiti pri šestih letih v Glasbeni šoli 
Sevnica pri Vanji Ivankovič. Že zelo zgodaj je pokazala 
veselje do glasbe, udeležila se je številnih tekmovanj 
in na njih osvojila številne nagrade. Svoje šolanje je 
nadaljevala na umetniški gimnaziji na Konservatoriju 
za glasbo v Ljubljani pri Mileni Lipovšek, nato na 
Haute Ecole de Musique v Lozani v Švici v razredu 
José-Daniela Castellona, asistenta sta bila Loic 
Schneider in Sandra Latour. Tam je končala svoj 
diplomski in podiplomski študij. Zdaj živi v Zürichu 
in se izpopolnjuje v pedagoški smeri na Zürcher 
Hochschule der Künste (ZHdK) v razredu Matthiasa 
Zieglerja.

Program, s katerim se nam je predstavila, je 
bil sestavljen iz različnih glasbenih obdobij ter 
skladateljev, ki so si sledili po kroničnem zaporedju. 
Začela je z eno največjih mojstrovin solo flavtističnega 
repertoarja, s skladbo Partita skladatelja J. S. Bacha, 
nadaljevala pa je s skladbo Rondo Capriccioso 
skladatelja J. A. Stamitza, za tem s skladbo Syrinx, 
ki je nepogrešljiva v solo flavtističnem repertoarju, 
nato s skladbo Trois Pieces. Malce drugače je zvenela 
skladba Voice, ki jo je ustvaril skladatelj iz Japonske, 
Takemitsu. Recital je sklenila s slovensko skladateljico 
Nino Šenk in skladbo Po jezeru. Ta ji zelo veliko 
pomeni, saj je bila napisana prav zanjo.
Spet se je pokazalo, da imamo v naši občini izjemne 
talente, s katerimi z veseljem sodelujemo in 
ustvarjamo nepozabne dogodke. 
 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Koncert v naravi 
z Laro Šalamon na flavti

 
Septembra bo v Radogost prireditvi s svojo razstavo 
v Oknu Radogost in Stari galeriji gostoval starosta 
našega prostora, zaslužni slikar Stane Fabjančič iz 
Brestanice. 

Poletni Radogost večeri 
v zbirki Ogled na gradu 
Sevnica, Stane Fabjančič, 
slikar iz Brestanice

V četrtek, 6. avgusta, je na gradu Sevnica v čarobnem 
okolju grajskega parka nastopila glasbena diva Helena 
Blagne. Z nastopom nas je prepričala, da je ena 
tistih, ki imajo najlepši in čuten glas na vsem našem 
območju, ki že 30 let osvaja številna srca poslušalcev 
s skladbami, ki se takoj po izidu zavihtijo med najbolj 
predvajane na številnih radijskih postajah v državi. 

Koncert Helene Blagne
na sevniškem gradu

 
Na sevniškem gradu smo dali izdelati energijsko pot, 
ki bo temeljila na osmih najmočnejših energijskih 
točkah. Prvih 7 točk bo povezanih s človeškimi 
čakrami, energijskimi centri v telesu. S povečano 
močjo čaker se bo izboljšalo delovanje vaših delov 
telesa in posameznih notranjih organov. Na zadnji, 
8. čakri, boste uravnotežili, harmonizirali energijsko, 
duhovno in telesno stanje telesa ter se napolnili z 
življenjsko vitalno energijo. Odprtje poti načrtujemo 
v sklopu dneva hoje, ta bo 15. oktobra, ki smo ga 
določili za dan tematske poti Gozd je kultura.

Veseli smo, ker naš grad živi. To nam dokazujete 
tisti, ki grad obiščete načrtovano ali naključno. 
Nekateri od vas se udeležite vodenih ogledov gradu, 
spet drugi greste na sprehod po grajskem parku in 
posedite na klopci oziroma ležalniku v naravni senci 
pod krošnjami mogočnih dreves.
Ob koncih tedna ste vedno dobrodošli, da se 
posladkate v Grajski kavarni in uživate v najlepšem 
pogledu na stari del mesta Sevnica. Za vas smo z 
Grajsko kavarno pripravili več ponudb degustacij, 
in sicer v grajski vinoteki, v kleti modre frankinje ali 
grajskem vinogradu. Svoj spomin lahko ovekovečite 
na dveh točkah za selfie, grad in okolica pa kar 
kličeta po fotografiranju in ustvarjanju nepozabnih 
spominov.
V sklopu Sevniškega grajskega poletja smo 
organizirali koncert Helene Blagne, lahko pa se 
pohvalimo z velikim obiskom. K sreči nam je bilo 
vreme naklonjeno tudi pri izvedbi letnega kina in 
dobrega odziva. 

Menimo, da se v času korona virusa vsi še bolj 
zavedamo, kaj nam kulturni dogodki pomenijo in 
koliko nam dajo, zato se na KŠTM Sevnica trudimo 
ohranjati in spodbujati kulturno dogajanje kljub 
razmeram in strogim ukrepom NIJZ. Z doslednim 
upoštevanjem vseh teh ukrepov bomo organizirali 
razstave, koncert Vlada Kreslina, gledališko predstavo, 
letni kino in drugo.

 Vljudno vabljeni na grad.  
Eva Urh, KŠTM Sevnica

Jože Hvala

Dogajanje 
na gradu Sevnica

 
Lokalna akcijska skupina Posavje (LAS) je 20. aprila 
na svoji spletni strani objavila 3. javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju Las Posavje v letu 2020 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in 
trajnostni razvoj podeželja kot vodilni partner, KTRC 
Radeče, GPS Sevnica, Posavski muzej Brežice, Občina 
Krško in KŠTM Sevnica kot partnerji v projektu 
Ajdovske zgodbe Posavja, akronim Ajdi! smo bili 
uspešni pri prijavi in izbrani za sofinanciranje te 
operacije, in sicer v vrednosti zaprošenih sredstev 
149.993,34 evrov.

Ker si KŠTM Sevnica prizadeva oživeti Ajdovski 
gradec, bomo v sklopu tega projekta organizirali 
večja dogodka, ki bosta obogatena z izobraževalnimi, 
kulturnimi in zabavnimi delavnicami za otroke in 
odrasle. Dogodek bomo oplemenitili s kakšnim 
glasbenim ali plesnim nastopom in prigrizkom. 
Želimo, da bo Ajdovski gradec še bolj obiskan in 
da se bomo enkrat na leto vsi skupaj dobili na tem 
območju ter se zabavali, družili in hkrati spominjali 
naših prednikov, ki so živeli na tem območju.
V sklopu projekta Ajdi! bomo lahko nadgradili in 
posodobili razstavo o Ajdovskem gradcu, ki je na 
gradu Sevnica, z različnimi zvočnimi in vizualnim 
učinki. S tem želimo doseči, da bodo imeli obiskovalci 
še en dodaten razlog za obisk gradu in si bodo kot 
samostojni produkt ogledali razstavo o Ajdovskem 
gradcu in film o njem. Tako bomo mogoče še koga 
spodbudili, da se bo po ogledu na gradu napotil v 
smeri Vranja, proti našemu arheološkemu najdišču 
in si ga ogledal. 
Dejavnosti iz projekta Ajdi! se bodo začele v letu 
2021. 
Se že veselimo.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Ajdovski gradec, arheološko najdišče

Ajdi! in Ajdovski gradec

Na samostojnem koncertu Helena intimno ob 
spremljavi dveh glasbenikov je prvič v Sevnici v 
živo predstavila svoje glasbene zgodbe in nam z 
govornimi vložki narisala nasmehe na obraze in 
izvabila kakšno solzo. Lep avgustovski večer smo 
preživeli v romantičnih ritmih aktualnih in zimzelenih 
uspešnic izjemne pevke, glasbenice in umetnice.

Eva Urh, KŠTM Sevnica
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Vstop v Galerijo Stolp na blejskem gradu je kot vstop 
v tihi, majhni, a mogočni svet zgodovine in časa, 
ki ga tokrat zaznamujejo kozolci, modeli toplarjev 
ali dvojnih kozolcev, 11 kronološko postavljenih 
modelov po letih njihove izdelave, od leta 1769 do 
1936; tihi prebivalci iz različnih slovenskih pokrajin, 
ki spregovorijo drugače, ne le kot sušilne naprave za 
krmo in prostor za shranjevanje žita.

Avtor, arhitekt Damjan Popelar, jih obiskovalcem 
približa s spoštljivostjo – s strojnim in ročnim 
orodjem je ustvaril filigranske mojstrovine modelov 
v razmerju 1:70, kar pa je podkrepljeno s premišljeno 
in natančno postavljeno osvetlitvijo z osrednjo lučjo, 
ki osvetljuje njihove zračne konstrukcijske mreže, in 
obodno lučjo, ki jih osvetljuje od zunaj. Prikazani so 
kot tesarske mojstrovine in pripovedovalci zgodb – o 
mojstrskem znanju in domišljiji tesarjev, ki so njihova 
pročelja spreminjali v obraze, o njihovi velikosti in 
bogastvu gospodarja, ki ga je dal postaviti, njihovi 
vsebini, o bogastvu narave in pridnih ljudeh, njihovi 
prostornosti, veselju, druženju ob skupnih opravilih, 
petju, plesu in zavetju popotniku pred dežjem ...

Že Simon Jenko je v svojih Obrazih govoril o minljivosti 
ne le človeka, ampak tudi njegovih del. Damjan 
Popelar pa je s svojimi modeli toplarjev poskrbel, da 
je mogoče njihovo obliko in videz občudovati, kljub 
temu da jih je čedalje manj, saj žal kot primer kmečke 
arhitekture niso zaščiteni kot drugi sakralni objekti.
Zdaj v tišini stolpa, v temnem prostoru, pripovedujejo 
zgodbo o mogočnosti, krhkosti in lepem. Le čas 
si moramo vzeti ... Razstava, ki jo je organiziralo 
Kulturno-turistično društvo Slovenske pisanice in bo 
na ogled do konca avgusta letos, te presune. Morda 
pa bo po njenem ogledu pogled nanje, ko se bomo 
peljali po pokrajini, drugačen. »O, poglej ... kozolec.« 
 

Nada Starešinič

Kozolci – lepi in tihi 
prebivalci pokrajine 

Tudi nenavadnost trenutnega časa in negotovost 
nista preprečila realizacije jubilejnega 10. srečanja 
ustvarjalcev, na sotočju dveh potokov in ob izviru 
stoletne vode, že 10. ArtEka Šentjanž 2020. 

V soorganizaciji Turističnega društva Šentjanž 
in Zavoda MUK Qra iz Sevnice so se v Peklu pri 
Šentjanžu družili umetniki pod vodstvom Jerce 
Šantej. V sklopu Rekreacije, zadnji vikend junija, 
je Felicijanova domačija v Peklu po enem letu spet 
zaživela v umetniškem duhu. Ekipa organizatorjev 
je kraj pripravila za sprejem slikarjev. Tako so prvi 
teden v juliju v naših krajih vsak v svojem slogu 
ustvarjali: Tina Konec iz Oplotnice, Tatjana Mijatović 
iz Radencev, Vesna Davidovič iz Dobove, Nena Bedek 
in Ana Jazbec iz Sevnice, Judith in Tone Zgonec 
iz Boštanja, Brane Širca iz Ljubljane, Robert Jurak 
iz Logarovcev, Bram d´Hont po rodu Nizozemec 
z Goričkega ter Tomaž Pavkovič in Matic Svažič iz 
Sevnice. Rdeča nit razmišljanja umetnikov je bila 
Človek kot največji onesnaževalec. Organizatorji 
dogodka smo ob sodelovanju s turistično vodnico 
Annemarie Culetto prvi dan bivanja v naših krajih 
umetnike popeljali po rudarski tematski poti Tk 
pav, na kateri so odkrivali čar pragozda, živelj barja 
in se okrepčali s pravo rudarsko malico, ki so jo 
pripravili v Gostilni Repovž. Polni vtisov so se nato 
lotili ustvarjanja. Svoja občutja so večinoma izražali 
na slikarskih platnih, pod rokami Braneta Širce pa 
so nastali tudi čudoviti žičniki, posebno železno 
skulpturo pa je Peklu posvetil Robert Jurak. Celotno 
dogajanje je na filmski trak skrbno beležil Sevničan 
Tomaž Pavkovič, ki bo jeseni tudi premierno 
predstavil film. Ta bo opisoval desetletno dogajanje 
ArtEko. Da je čopič bolj gladko tekel, smo poskrbeli 
organizatorji, ki smo umetnike crkljali z domačimi 
dobrotami. Da je v Peklu tudi zadišalo po okusni 
domači hrani, so poskrbeli Maja, Cveta, Meta, David 
in Boštjan. Rok Petančič je dobri hrani dodal še piko 
na i in pripravil pravo vinsko degustacijo. Petdnevno 
druženje se je sklenilo z delovno razstavo, na kateri 
sta sodelujoče pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk 
in predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan 
Repovž. Glasbeno sta ga zelo kakovostno nadgradila 
Andrej Fon s saksofonom in Vladimir Janc s svojim 
vokalom. Da so ljudje dogodek sprejeli za svojega 
in se ga vsako leto vedno znova veselijo, je potrdil 
tudi številčni obisk na sklepni prireditvi. Druženje 
in klepet ob okusni hrani, ki so jo pripravili člani in 
članice Turističnega društva Šentjanž in Zavoda MUK 
Qra, ter dobri vinski kapljici se je zavlekel dolgo v noč. 

V upanju, da bodo razmere to dopuščale, tudi vas 
že zdaj vabimo na odprtje razstave del na Repovževi 
štali v sklopu Šentjanške tržnice zadnjo nedeljo 
septembra, ko bo premierno predstavljen tudi film 
Tomaža Pavkoviča.
 

Petra Majcen
Foto: Judith Zgonec

10. ArtEko Šentjanž

 

Artselection
Artselection je izbor 12 umetniških del, 
ki so bila ustvarjena na mednarodnih 
srečanjih ArtEko Kozjansko in Šentjanž v 
letih 2018 in 2019 ter so predstavljena 
na steklenicah Grajske krvi, letnik 
2016. V tokratni ediciji se bo predstavil 
avtor, slikar Jože Šubic iz Maribora, 
z umetniškim delom, ki predstavlja 
mesec september.

Jože Šubic – slikar 
Na vprašanje, kaj predstavlja vaše delo, 
ki je prezentirano na septembrski 
ediciji linije vina Artselection, je 
odgovoril: 

»Slika je dialog med oblikami, materiali, raziskovanje 
identitete, imaginarnega, erosa in tanatosa, je 
eksperimentiranje s formo, materiali in barvo. 
Erotični potencial je ujet, naslikan in všit v pastoznih, 
včasih trodimenzionalnih, barvnih in drhtečih 
kompozicijah, ki izražajo naravni impulz. Prav rdeče 
barve in naslovi, ki so provokativni, konceptualni in 
obenem namigujejo na predstavljene teme, dajejo 
tem, skoraj abstraktnim kompozicijam z osrednjimi 
elementi nalogo predstaviti povzetek vitalnega cikla 
človeka.«

QRA – Zavod za mednarodno ustvarjalnost in kulturo

Ustvarjalci ArtEka – 
artselection 

Razstava bo spet lahko malo bolj praznično odprta, 
seveda z vsemi pogoji varnega, predpisanega 
druženja in z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ.
Stane Fabjančič je kljub doživetemu devetemu 
desetletju neutrudno aktiven. Z mladostno 
vnemo še vedno ustvarja, poln pozitivne energije, 
optimističnega zanosa in neizbrisnega pogleda v 
prihodnost. Nadaljuje življenjsko poslanstvo v svoji 
izjemni maniri. Videli bomo njegove izrezanke, 
pozabljene ploskovne slike, ki izhajajo iz prvinskih 
izvedb senčnih lutk v številnih svetovnih kulturah. 
Skoraj nemogoče je doumeti njegovo natančno 
filigransko delo s skalpelom, ki je zamenjal čopič in 
svinčnik.
Vabljeni na sevniški grad 2. septembra ob 19. uri 
na ogled del Stoparjevega mnogoletnega prijatelja, 
nestorja posavskih likovnikov, slikarja Staneta 
Fabjančiča.
 

Eva Urh, KŠTM Sevnica
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sreda, 2. 9., 
ob 9.00

Vodna Aerobika 
na bazenu Sevnica Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 9., 
ob 19.00 Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji, Stane Fabjančič Grad Sevnica Rudi Stopar, KŠTM Sevnica

četrtek, 3. 9., 
ob 19.00

SGP 2020, 
Koncert Vlada Kreslina Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 4. 9., 
ob 9.00

Vodna Aerobika 
na bazenu Sevnica Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 4. 9., 
ob 14.00

Zabava dobrodošlice 
Ob začetku šole Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 4. 9., 
ob 19.00

Ranko Babić, Kriza srednjih let
Obvezno nošenje maske na dogodku, karte ni možno kupiti na dan dogodka

Športni Dom Sevnica Študentski Klub Sevnica

sobota, 5. 9., 
ob 8.00 Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici parkirišče pri HTC KŠTM Sevnica

sobota, 5. 9., 
ob 9.45 Brezplačno vodenje po Sevnici Železniška postaja Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 7. 9., 
ob 12.00 Psihosocialno svetovanje Mladinski center Sevnica KŠTM SevnicaObvezna predhodna najava za 

določitev ure svetovanja na evija.zavrl@kstm.si.
sreda, 9. 9., 
ob 14.00 Inkubator za mlade Športni Dom Sevnica KŠTM Sevnica Obvezne predhodne prijave na 

evija.zavrl@kstm.si
sobota, 12. 9., 
ob 10.00 KOLOfest Loka pri Zidanem Mostu – 

zbiranje Kolesarsko društvo Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 14. 9., 
ob 12.00 Psihosocialno svetovanje Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica Obvezna predhodna najava za 

določitev ure svetovanja na evija.zavrl@kstm.si.
sreda, 16. 9., 
ob 13.30 Kako je, ko te nihče ne razume   Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 18. 9., 
ob 17.00 Predstavitev knjige: Vzgoja motiviranih in odgovornih otrok Mladinski center sevnica KŠTM Sevnica

torek, 22. 9., 
ob 17.00 Pogovorna skupina za starše Družinski inštitut zaupanje Družinski inštitut Zaupanje

sobota, 26. 9.,  
ob 19.00 SGP 2020, Kralj Lear premiera priredbe drame Grad Sevnica Društvo Trg Sevnica

nedelja, 27. 9., 
ob 10.00 Vodenje po Jurkovi učni poti ob svetovnem dnevu turizma Lisca, Tončkov dom na Lisci, KŠTM Sevnica

nedelja, 27. 9., 
ob 17.00 Odpiranje zelenega okna ob svetovnem dnevu turizma Dolinškov kozolec, Šmarčna Turistična zveza občine Sevnica v sodelovanju s 

TD Boštanj ob Savi
ponedeljek, 28. 9., 
ob 10.00 Skupina za mamice z dojenčki Mladinski center sevnica Družinski inštitut Zaupanje

torek, 29. 9., 
ob 17.00 Pogovorna skupina za starše Družinski inštitut zaupanje Družinski inštitut zaupanje

sobota, 3. 10., 
ob 8.00 Tradicionalni mesečni sejem  v Sevnici parkirišče pri HTC, Sevnica KŠTM Sevnica

Dan/datum Ura izvedbe Lokacija Skupina/organizator Program Ciljna skupina

SREDA, 23. 9. 7.30 – 8.00 igrišče pri Športnem domu Sevnica Društvo šola zdravja – skupina Sevnica Jutranja vadba na prostem Tretje življenjsko obdobje

14.00 – 15.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci stari 3 – 18 let

15.00 – 16.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci stari 3 – 18 let

15.30 – 18.00 Športni dom Sevnica – mala dvorana Športno društvo  Partizan Sevnica gimnastika Predšolski otroci

16.00 – 17.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci 3 – 18 let

16.00 - 18.00 balinišče v Sevnici Balinarski klub Sevnica balinanje Vse starostne skupine

16.00 – 19.00 Športni dom Sevnica – velika dvorana Športno društvo  Partizan Sevnica gimnastika Šoloobvezni otroci

17.00 – 18.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

18.00 - 19.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

19.00 – 20.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

20.00 – 21.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

20.30 – 22.00 Športni dom Sevnica – velika dvorana VRK Sevnica rekreacija starejši od 20 let

ČETRTEK, 24.9. 7.30 – 8.00 igrišče pri Športnem domu Sevnica Društvo šola zdravja – skupina Sevnica Jutranja vadba na prostem Tretje življenjsko obdobje

14.00 – 15.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci stari 3 – 18 let

15.00 – 16.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci stari 3 – 18 let

16.00 – 17.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci 3 – 18 let

16.00 – 17.00 Športni dom Sevnica - mala dvorana Športno društvo Partizan Sevnica Telovadba za seniorje Odrasle osebe nad 65 let

16.00 - 18.00 balinišče v Sevnici Balinarski klub Sevnica balinanje Vse starostne skupine

17.00 – 18.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

17.00 - 18.30 Igrišče na Drožanjski (Sevnica) in Tržišče KMN Sevnica nogomet U9 , U10

18.00 - 19.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

19.00 – 20.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA; 23. – 30. septembra 2020
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Dan/datum Ura izvedbe Lokacija Skupina/organizator Program Ciljna skupina

ČETRTEK, 24.9. 20.00 – 21.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

20.00 OŠ Sava Kladnika Sevnica ŠD Pilatus+Nežka pilates

21.00 – 22.30 Športna dvorana Sevnica VRK Sevnica rekreacija starejši od 20 let

PETEK, 25.9. 7.30 – 8.00 igrišče pri Športnem domu Sevnica Društvo šola zdravja – skupina Sevnica Jutranja vadba na prostem Tretje življenjsko obdobje

14.00 – 15.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

15.00 – 16.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

16.00 – 17.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

16.00 - 18.00 balinišče v Sevnici Balinarski klub Sevnica balinanje Vse starostne skupine

17:00 Zbiranje: Kolesarski center Sevnica KD Sevnica Kolesarjenje Rekreativni kolesarji

17.00 – 18.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

18.00 - 19.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

19.00 – 20.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

20.00 – 21.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

17.00-18.30 Igrišče na Drožanjski (Sevnica) KMN Sevnica nogomet U11 in U13

SOBOTA, 26.9. 7.30 Video vadba: https://vid.arnes.
si/%C5%A0ola_zdravja_Sevnica Društvo šola zdravja – skupina Sevnica Jutranja vadba na prostem Tretje življenjsko obdobje

17:00 Pumptrack Sevnica KD Sevnica Vožnja po pump tracku vsi

NEDELJA 27.9. 7.30 Video vadba: https://vid.arnes.
si/%C5%A0ola_zdravja_Sevnica Društvo šola zdravja – skupina Sevnica Jutranja vadba na prostem Tretje življenjsko obdobje

PONEDELJEK 28.9. 7.30 – 8.00 igrišče pri Športnem domu Sevnica Društvo šola zdravja – skupina Sevnica Jutranja vadba na prostem Tretje življenjsko obdobje

14.00 – 15.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

15.00 – 16.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

16.00 – 17.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

16.00 - 18.00 balinišče v Sevnici Balinarski klub Sevnica balinanje Vse starostne skupine

17.00 – 18.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

17.30 – 19.00 Športni dom Sevnica – velika dvorana Športno društvo  Partizan Sevnica gimnastika Šoloobvezni otroci

18.00 - 19.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

19.00 – 20.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

20.00 – 21.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

17.00-18.30 Igrišče na Drožanjski (Sevnica) KMN Sevnica nogomet U11 in U13

TOREK, 29.9. 7.30 – 8.00 igrišče pri Športnem domu Sevnica Društvo šola zdravja – skupina Sevnica Jutranja vadba na prostem Tretje življenjsko obdobje

14.00 – 15.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

15.00 – 16.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

16.00 – 17.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za otroke Otroci od 3 – 18 let

16.00 – 17.00 Športni dom Sevnica - mala dvorana Športno društvo Partizan Sevnica Telovadba za seniorje osebe nad 65 let

16.00 - 18.00 balinišče v Sevnici Balinarski klub Sevnica balinanje Vse starostne skupine

17.00 – 18.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

18.00 - 19.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

19.00 – 20.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

20.00 – 21.00 Teniško igrišče Sevnica Teniška Akademija Gospod Ficko Teniška šola za odrasle starejši od 18 let

20.00 – 21.00 Športni dom Sevnica – mala dvorana ŠD Pilatus+Nežka pilates od 25 let dalje 

21.00-21.30 Športni dom Sevnica – mala dvorana ŠD Pilatus+Nežka hiit effect pilates za vse

17.00-18.30 Igrišče na Drožanjski (Sevnica) in Tržišče KMN Sevnica nogomet U9 , U10

Več na: www.kstm.si
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

23. - 30. september

SEVNICASEVNICA
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Mladina

#mladivsevnici

 
Eni doma pred televizijo, drugi na jutranjem 
razgibavanju v mladinskem centru. Nejc (15 let) 
pravi, da je televizija tudi v mladinskem centru. 

Uživa pa tudi v ročnem nogometu in družabnih igrah 
– bridge.
  

Evija Evelin Zavrl

Počitniško dogajanje 
v mladinskem centru

 
Dne 12. avgusta smo praznovali mednarodni dan 
mladih in letošnja tema razprave je bila povezana z 
vključenostjo v različne oblike delovanja na lokalni, 
državni in globalni ravni. 
Na začetku leta 2020 je bilo mladih 310.000, kar je 
120.000 manj kot ob osamosvojitvi leta 1991

 (vir: Stat.si). 

A še vedno bo svet stal na mladih, zato je toliko bolj 
pomembno, da se združite, družite in sodelujete na 
lokalni in tudi državni ter globalni ravni, pri mladinski 
politiki ter družbeno koristnem udejstvovanju.
Seveda ob tem ne pozabimo na zabavo, saj tudi 
ta premaguje razlike, briše meje med mladimi in 
združuje.
Vas pa v tem kontekstu spodbujam:
– da oddate pobude in predloge v zvezi z mladinsko 
tematiko oz. poveste, kje vas čevelj žuli, ter 
posredujete pobude in predloge;
– podate mnenje glede zadovoljstva z informiranjem 
in komuniciranjem vam pomembnih in zanimivih 
tematik E-točke #mladivsevnici.

Praznujte tudi vi.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica 

Mednarodni dan mladih

 
»Meni je prostovoljstvo stoodstotno spremenilo 
življenje.«

»Ko bi mladi vedeli, koliko plusov bi dobili tukaj, 
koristi za sebe ali za svojo zaposlitev.«
»Tukaj sem spoznala ogromno ljudi. In ko Sopotnik 
na koncu napiše priporočilo za zaposlitev … ko ga 
bereš, se skoraj zjokaš, si ponosen na sebe.«
Janja je bila v sklopu prostovoljstva opažena in tako 
so ji ponudili službo.
Kako lahko postanem prostovoljec/-ka tudi jaz?
Obrni se na Mladinski center v Sevnici ali KŠTM, v 
katerem te bomo toplo sprejeli in povedali možnosti. 
Kot prostovoljec/-ka lahko delaš na veliko področjih 
(delo z mladimi v mladinskem centru, pomoč pri 
organizaciji dogodkov, pri projektu Sopotnik – s 
službenim avtomobilom voziš starejše občane po 
opravkih …).
Koliko časa želiš nameniti prostovoljstvu, je 
popolnoma tvoja odločitev. Lahko se odločiš za nekaj 
ur na teden ali pa prihajaš vsak dan. 
A zakaj ves ta trud? Da si nabereš izkušnje, ustvariš 
zveze, pridobiš nove stike, si v družbi in kar je 
najpomembnejše, dobro se počutiš, ker si naredil/-a 
nekaj koristnega zase in druge … Pa seveda nikoli ne 
veš, kdaj te kdo opazi in si želi poslovno/službeno 
sodelovati s tabo.
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica 

Od prostovoljstva 
do službe

 
Kaj boste počeli jeseni?
Že načrtujete aktivnosti, predavanja, delavnice?
Včasih je idej veliko, vsebine kar letijo na papir, 
potem pa se zatakne pri organizaciji. Seveda brez 

primernega prostora in občinstva vaša vsebina za 
predavanja/delavnice ne koristi obiskovalcem. 

KAKO DO PROSTORA?  
Kontaktirajte nas na tel. št. (07) 81 61 070 
ali e-naslov info@kstm.si.
 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica 

Najem 
mladinskega centra

 
Super je bilo delati z mladimi. Preden sem prišla, 
nisem vedela, kako bo, potem pa smo se zelo ujeli. Z 
njimi imam prijateljski odnos. Mladi imajo tu prostor, 
da so lahko mladi, da ni pritiska. Povem jim svoje 
izkušnje, kako sem si jaz želela, da bi mi kdo pomagal 
v teh letih.

 Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica 

Ajda, o študentskem delu 
v mladinskem centru
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VARNO V ŠOLO
in domov...

  
V Loki pri Zidanem Mostu smo mladi za mlade pod 
okriljem Turističnega društva Loka pri Zidanem 
Mostu ter s podporo Krajevne skupnosti Loka že 
peto leto zapored poskrbeli, da so se njihovi mlajši 
sokrajani družili in zabavali na dneh Poletne sreče na 
vrvici. 

Otroci so ustvarjali v likovnih delavnicah, se pomerili 
v gasilskih izzivih, plesali, peli, se igrali in se zadnji dan 
odpravili na orientacijski pohod po Loki. Veselje ob 
koncu je potrdilo odgovor prvega dne, ko so otroci 
na vprašanje, kako zelo komaj so čakali Poletno srečo 
na vrvici na lestvici ob 1 do 10, odgovorili, da 1. In 
končno je to tisto, kar šteje in botruje odločitvi, da 
animatorji druženje izvedemo kljub razmeram, 
v katerih se nehote in nevede znajdemo. Se že 
veselimo novih druženj.
 

Vir: Mladi iz Loke pri Zidanem Mostu

Poletna sreča na vrvici

 
Počitnice so čas, ki se ga ob koncu šolskih obveznosti 
najbolj razveselijo prav otroci. Za popestritev tega 
obdobja sprostitve in brezbrižnosti so bila vrata 
Mladinskega centra Sevnica pod okriljem Družinskega 
inštituta Zaupanje avgusta odprta od ponedeljka do 
petka, od 10. do 15. ure. Skupno druženje smo si 
popestrili z raznovrstnimi družabnimi, strateškimi, 
športnimi in drugimi igrami, prav tako pa smo si vzeli 
čas za spodbujanje umetniške žilice. Pri ustvarjalni 
delavnici izdelovanja lovilcev sanj iz odpadnih 
kolesnih obročev smo spoznali, kaj pomeni ujeti 
ustvarjalni trenutek, domišljiji smo dali prosto pot 
in na koncu z izdelki polepšali naš družabni prostor. 
Ker se zavedamo pomena gibanja za zdravje, smo 
si vzeli čas tudi za jutranje razgibavanje. Prav tako 
smo organizirali kviz o stripovskih superjunakih, 
tekmovanje v igranju starih videoiger, igre na 
prostem in ustvarjalne delavnice.

Izvajanje aktivnosti je potekalo v sodelovanju s KŠTM 
Sevnica, omogočili pa so ga MDDSZ, Evropski socialni 
sklad in Občina Sevnica.
 

Družinski inštitut Zaupanje, Margareta Lešnik

Počitniško varstvo otrok

 

Poletne programe smo v Salezijanskem mladinskem 
centru Sevnica odprli s počitniškim varstvom, na 
katerem ni nikoli dolgčas. Otroci so lahko preizkusili 
veliko družabnih iger, ki so jim bile na voljo. Poleg 
tega so vsak dan potekale tudi delavnice, na katerih 
smo ustvarjali najrazličnejše izdelke. 

Letos je oratorij izjemoma potekal avgusta, in sicer z 
naslovom Zaupam, zato si upam. Otroci in animatorji 
smo spoznali kraljico Estero, ki je bila sprva preprosto 
dekle, vendar je zaradi svoje lepote postala kraljica 
Perzije in je svoje ljudstvo rešila smrti. Oratorij so 
popestrili še dramska igra o kraljici Esteri, kateheze, 
delavnice, vodne igre, izlet, Oratorij ima talent in 
kampiranje pri cerkvi sv. Roka nad Sevnico. Prav tega 
se otroci vsako leto najbolj razveselijo, saj lahko za 
večerjo nad ognjem spečejo hrenovke in prespijo v 
šotorih.
 

Tjaša Traven

Jutranji krog

Poletni programi v 
Salezijanskem mladinskem 
centru Sevnica 

Bi se odločili za določen poklic, če bi vedeli, da vas po 
koncu izobraževanja čaka služba? Nekaj poklicev, za 
katere na trgu ni dovolj kadra glede na to, kaj iščejo 
delodajalci, imamo. 

To so deficitarni poklici, država pa zanje podeljuje 
posebne štipendije. Vlogo je mogoče oddati od 15. 
6. 2020 do 25. 9. 2020. Več informacij in vlogo dobite 
na spletni strani Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije, www.srips-
rs.si. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Razpisane štipendije 
za deficitarne poklice

Letos nam je koronavirus pogosto zagodel in 
preprečil izvedbo načrtovanih aktivnosti, zato smo še 
toliko bolj veseli, da nam je Športno-olimpijski teden 
uspelo izvesti. Veliki in mali otroci so se v tednu med 
29. junijem in 3. julijem lahko preizkusili in pomerili v 
skikanju, rolanju, odbojki na mivki, tenisu, športnem 
poligonu ..., zadnji dan pa smo izkoristili na bazenu. 

Upam, da so otroci uživali vsaj toliko kot mi in 
animatorji Grega Ficka. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Športno-olimpijski 
teden 2020

 
Že osmo leto zapored so se otroci iz različnih krajev 
iz Slovenije lahko udeležili Angleškega tabora na Lisci 
v soorganizaciji ŠD Partizan Sevnica in KŠTM Sevnica. 
126 otrok se je v štirih tednih, od 12. julija do 7. 
avgusta, udeležilo tabora. Kljub določenim ukrepom, 
ki smo se jih na taboru morali držati, so bili tedni 
polni smeha in zabave. Čez dan smo imeli različne 
aktivnosti: velikanska drča, ples, petje in igre v 
angleščini, športne in vodne igre, strateške delavnice 
preživetja, prva pomoč, popoldne na bazenu, zvečer 
taborni ogenj, diskozabava, kino na prostem in še in 
še. Spoznali so tudi popotniškega gospoda iz ZDA in 
vedno nasmejano pri nas živečo Venezuelko in se 
tudi z njima preizkusili v komuniciranju v angleščini. 

Kar pa je bilo letos drugače od prejšnjih let, je bilo to, 
da so otroci zlahka pozabili na svoje telefone, saj se 
je poznalo, da jim najbolj manjka druženje z vrstniki. 
Več o taboru si lahko ogledate na www.naucise.si, 
tam so tudi fotografije.

Sara Martinšek

126 otrok iz 
38 slovenskih krajev 
na Angleškem taboru na 
Lisci

Dvig zastave

 
Za popestritev »koronskih« dni smo od 11. maja 
in vse do 1. julija zbirali misli otrok in mladostnikov 
o tem, kam (ne) gredo, kaj najbolj pogrešajo, kaj 
najraje počnejo v času #ostanidoma. 

Nekateri so nam posredovali komentarje na dogajanje 
v svetu in pri nas in razmišljanja o času po tem in 
kako nas je/bo ta izkušnja spremenila. Vsak teden 
smo najbolj domiselno objavo in najbolj zanimivo 
fotografijo nagradili. Hvala vsem sodelujočim, da ste 
z nami delili svoje misli. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zaključen nagradni 
natečaj na FB-strani 
Mladi v Sevnici
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Rokometna sezona 
2020/2021 se je začela. 
Naše selekcije, fantje in 
dekleta, pridno trenirajo 
in si pridobivajo kondicijo 
za tekmovalni del sezone. 
Vzdušje je izredno pozitivno, 
zato že z nestrpnostjo 
pričakujemo prve tekme v 
septembru. 
Ne gleda na način, kako bodo tekmovanja potekala, 
smo v klubu pripravljeni. Seveda si vsi želimo, da bi 
rokometne tekme obiskovalo veliko gledalcev. Če 
to zaradi določenih ukrepov ne bo izvedljivo, bomo 
omogočili ogled tekem na informacijskih kanalih. 
Imamo prenovljeno spletno stran, Facebook, Twitter 
… kakorkoli, Rokometni klub Sevnica je pripravljen 
pogumno vstopiti v novo sezono. 

Strategija našega kluba ostaja enaka: vsem selekcijam 
omogočiti odlične razmere za izvajanje kakovostnih 
treningov in vključiti širšo javnost, da klub podpre in 
uživa pri njegovem nadaljnjem razvoju.
Na tem mestu je prav, da se ponovno zahvalimo 
pokroviteljem in prostovoljnim delavcem, ki so nam 
pomagali v lanski sezoni. Upamo, da boste kljub 
drugačnim razmeram v svetu poslovanja še naprej 
naš tesni sodelavec. Seveda ste vabljeni tudi vsi 
drugi, da se nam pridružite in spoznate, kako lahko 
s svojim delom ali prispevkom osrečite veliko otrok 
v naši občini. 
 

Vir: RK Sevnica

Spoštovani 
ljubitelji rokometa

Pri vseh igrah je bilo pomembno timsko delo vseh 
članov, saj je ekipa močnejša, zmagali pa so Dimnikarji 
v sestavi Luka, Alen in Žak. Drugi so bili Šarki v sestavi 
Novak, Enej in Miha. Tretji so bili Modri morski psi, 
in sicer Nemanja, Izza in Arjan. Četrti pa so bili Želve: 
Luka, Adam in Ana.
Vse ekipe so bile nagrajene in zadovoljni so zapustili 
bazen, ker se je že približevala nevihta. V dobri veri, 
da bo drugo leto lepo vreme ob izvedbi iger, upamo, 
da bomo ponovno sodelovali in izvedli nove igre brez 
meja.
 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

 
Po dveletnem premoru zaradi slabega vremena 
nam je letos uspelo izpeljati Igre brez meja. V skupni 
organizaciji Študentskega kluba Sevnica in KŠTM 
Sevnica ter izvedbi ŠD GF tennis smo v soboto, 11. 
julija, v boju s slabim vremenom zmagali in izvedli 
igre. 

Udeležene so bile štiri ekipe s po tremi člani in pravi 
boj se je razvnel med njimi. Seveda niso manjkale 
bojne barve na njih, da so bili tudi prepoznavni.
V prvi igri so svoje veščine pokazali v plavanju na 
subu in streli v vratnico gola. Najboljša je bila ekipa 
Dimnikarjev, ki se je priključila igram zadnji trenutek. 
V drugi igri so mladi pokazali veščine strežbe. Z ene 
strani bazena so morali prenesti čim večjo količino 
vode na drugo stran. Tu so bili najmočnejši Modri 
morski psi. Tretja igra je bila strelsko obarvana. Z 
vodno puško so morali napolniti kozarec vode. Tu so 
bili najbolj natančni ponovno Dimnikarji.

Igre brez meja 
na Bazenu Sevnica

Pandemija zaradi covida-19 spremenila načrte pri 
izvedbi letnega občnega zbora članov Društva Šola 
zdravja
Društvo Šola zdravja se je letos prilagodilo 
negotovosti časa zaradi pandemije covida-19, zato 
je letošnji redni 11. občni zbor članov izjemoma 
izpeljalo kot delne občne zbore po skupinah. Zadnjih 
nekaj let je društvo letni občni zbor prirejalo v 
veliki športni dvorani v Domžalah, saj je znano tudi 
po velikem odzivu udeležencev, ki se osrednjega 
letnega dogodka udeležijo iz različnih slovenskih 
krajev – skupine društva namreč delujejo po vsej 
Sloveniji. Izpolnjene zapisnike delnih občnih zborov, 
ki so jih člani društva po skupinah izvedli do konca 
junija, je pravočasno vrnilo 181 skupin od skupno 
220, seštevek vseh udeleženih članov pa je bil 2709 
(od skupno 4803), so sporočili iz društva. Zelo so 
zadovoljni z velikim odzivom članov in se vsem javno 
zahvaljujejo. To je velika spodbuda za vse, ki se vsak 
dan trudijo, da društvo deluje tekoče, posebej v teh 
negotovih časih, ko si vsi prizadevamo nastali situaciji 
prilagajati primerno in odgovorno.

Vsi sklepi so bili sprejeti in tako je bila potrjena 
tudi predlagana nova sestava Upravnega odbora, 
Nadzornega odbora in disciplinske komisije. 
Dosedanji predsednici društva Zdenki Katkič so 
zaupali še en štiriletni mandat. Potrdili so tudi novo 
podpredsednico društva, Bernardko Krnc, mag. 
ekonomskih znanosti, ki je članica skupine Šmarješke 
Toplice. 
Skupinam Društva Šola zdravja se lahko pridružite 
kadarkoli in kjerkoli, saj so z oranžnimi majicami 
zelo opazni in lahko jih srečate na različnih koncih 
Slovenije. Vadijo zunaj, na svežem zraku, na varni 
razdalji in ne uporabljajo nobenih pripomočkov 
oziroma rekvizitov. Vadba 1000 gibov, po katerem 
je društvo znano, se je med pandemijo izkazala za 
zelo spodbudno, saj nihče od članov društva ni zbolel 
zaradi covida-19, čeprav gre večinoma za starejšo 
populacijo (povprečje 69 let). Tudi Ministrstvo 
za zdravje je prepoznalo poslanstvo Društva Šola 
zdravja, ki skrbi za ohranjanje in izboljševanje zdravja 
prebivalcev, zato jih pri tem tudi podpira kot primer 
dobre preventivne prakse. 
 

Neda Galijaš

Podpredsednica Bernardka Krnc v sredini

Društvo Šola zdravja
 
Bazen Sevnica obratuje od leta 1986, torej že 34 let. V 
letu 2019 smo ga v celoti prenovili, letos pa zamenjali 
tudi strojnico. Letošnje razmere so zahtevale nekaj 
omejitev, ki jih je postavil NIJZ, vendar jih brez težav 
upoštevamo, saj smo se nanje pripravili.

Kljub vsemu je letošnji program na sevniškem bazenu 
kar pester. Za jutranje plavalce je ob ponedeljkih, 
sredah in petkih organizirana vodna aerobika, 
za mlajše pa ob sredah in sobotah popoldanske 
animacije ter četrtkove ustvarjalnice. 
Organizirali smo tudi tradicionalne Igre brez meja, ki 
smo jih kljub slabšemu vremenu uspešno izpeljali. 
Sodelovale so 4 ekipe, prav vsi tekmovalci pa so si s 
tem prislužili praktične nagrade. 
KŠTM Sevnica je letos organiziral projekt Lisička 
giba, njegov cilj pa je, da ljudje spoznajo, kaj vse 
nam ponuja naša občina. Brošura je na voljo pri naši 
blagajni za simbolično ceno 1 evro, v njej pa lahko 
zberete žige na petih vsebinskih sklopih: Sevniška 
planinska pot – Pot Lojza Motoreta, Vrh pohodne 
poti, Tematska pot, Športni dogodek in Bazen 
Sevnica. Za pridne zbiratelje smo za zadostno število 
žigov pripravili majčke. 
In še nekaj številk: ob najbolj sončnih dnevih je 
dnevno število kopalcev presegalo številko 400, 
rekord pa je bil 539 kopalcev. 

Vir: Ekipa bazena Sevnica

Bazen Sevnica
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29. leto zapored je bil v organizaciji Berglauf Sevnica 
organiziran Gorski tek na Lisco. Zaradi covida-19 je bil 
prestavljen na poznejši datum, praznični 15. avgust. 
Teka se je udeležilo 80 tekačic in tekačev iz Slovenije 
in Hrvaške, 15 pohodnic in pohodnikov, ki so startali 
iz Orehovega. Na vrhu Lisce pa je bilo 40 otrok, ki so 
se udeležili otroških tekov.

Vzpona na Lisco se je udeležilo 5 tekačev iz sevniške 
občine: Blaža Klopčič, Marko Požun, Samo Povše, 
Jernej Klinc, Jože Šircelj. Vsi so dosegli odličen 
rezultat.
Neutrudni Pavle Drobne, ki je gonilna sila tega 
teka, je bil z udeležbo zelo zadovoljen in presrečen. 
Zadovoljen, da na teku ni bilo poškodb, in prepričan, 
da bo naslednje leto jubilejni 30 še večji izziv.
Tek poteka v sklopu Tekov Dolenjske, v podpori 
prostovoljcev in sponzorjev pa ne bi uspel, kot je, 
zato vabljeni prihodnje leto na 30. Gorski tek na Lisco.
 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Foto: Smilja Radi

29. Gorski tek na Lisco

Vpis v tečaj 
samoobrambe, 
ju jitsu,
judo

 
Teniška Akademija Gospod Ficko (GFTA) vabi k vpisu 
nove člane. Izvaja se program za predšolske otroke 
(od 3 do 6 let), ki temelji na gibalnem, intelektualnem 
in socialnem razvoju, kot predpriprava na poznejše 
treniranje. Temu sledi program mini tenisa, midi 
tenisa in prirejeno velikega tenisa, ki igralce postopno 
pripravlja, da usvojijo tehnične, taktične, atletske in 
mentalne spretnosti, da so lahko igralci kos vsem 
izzivom v tenisu. Potekata tudi tenis za odrasle in 
tenis za osebe s posebnimi potrebami.

GFTA deluje v Sevnici, Trebnjem in Brežicah, pa tudi 
na šolskem teniškem igrišču v Mokronogu in na 
Mirni.
Tenis je šport, ki ga je mogoče igrati v kateremkoli 
življenjskem obdobju, igrata ga lahko samo dva ali pa 
več igralcev hkrati. Po univerzitetnih študijah spada 
med najbolj zdrave športe, saj gre za zelo kompleksno 
športno panogo, ki vključuje in razvija celotni psiho-
fizični sistem.
Informacije in vpis: 040/453-625, info@gregor-ficko.si

Gregor Ficko

Teniška akademija Gospod 
Ficko vpisuje nove člane

V organizaciji Športne zveze Sevnica, ob podpori 
Občine in KŠTM Sevnica, bo brošura Športastična 
Sevnica letošnje šolsko leto izšla drugič. V njej 
najdete vse podatke za vpis otrok in odraslih v 
športna društva in klube v sevniški občini.

Celotno brošuro boste prejeli vsi šoloobvezni otroci 
v šolah. Letake s programi za odrasle pa prejmete v 
poštni nabiralnik na dom.
Vabljeni, da si ogledate pestro športno dogajanje v 
naših društvih in klubih ter se jim pridružite.
 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
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Predstavitev športnih programov v občini Sevnica 

Prijavnice za športne programe v šolskem letu 2020/2021

Vpisi v športna društva 
v občini Sevnica

 
Strokovni svet trenerjev Društva borilnih veščin Ippon Sevnica vabi v svoje vrste nove člane, 
ki se želijo naučiti borilnih veščin ju jitsa, juda in uporabne rekreativne samoobrambe.
Vadbo vodijo licencirani trenerji OKS in Ju jitsu zveze Slovenije, z izkušnjami dolgoletnega 
poučevanja v policiji in pravosodju.
Vpis od septembba 2020. 
vsak ponedeljek in petek v Športnem domu Sevnica 16.00–19.00 otroci 20.00–21.30 
odrasli, ženske, moški, program Uporabna praktična samoobramba. 
V septembru 2020 je v društvu dan odprtih vrat in je vadba brezplačna.         Miran Grubenšek

PONEDELJEK, PETEK     ob 19.00

                                       v BOŠTANJU
v TVD Partizanu Boštanj

                       

Informacije: 040 698 817

PRIČETEK: 1.9.2020

TOREK        OB 19.00

v mali telovadnici Športnega doma Sevnica
ČETRTEK    OB 19.00                        

z Barbaro Resnik  v SEVNICI

SREDA   ob 18.00

vadba z utežmi in lastno težo 
s Sebastijanom Jankovič

CROSS CAMP

v TVD Partizanu Boštanj
PETEK  ob 19.00 

Vadba je namenjna deklicam in fantom starih od 2  do 5 let

Vadba je namenjna deklicam in fantom starih od 5  do 6 let

Vadba je namenjna malčkom starih od 10 mes.  do 2 let

       2020/2021

TELOVADBA ZA OTROKE
S POSEBNIMI POTREBAMI
TOREK OB 17.00
v mali telovadnici Športnega doma Sevnica
ČETRTEK OB 17.00
v veliki telovadnici Športnega doma Sevnica

Informacije: 041 548 011 

PRIČETEK: 1.10.2020

PRIČETEK: 1.9.2020

PRIČETEK: 23.9.2020

PRIČETEK: 1.9.2020

                       

Informacije: 040 775 878

PRIČETEK: 1.9.2020

v mali telovadnici Osnovne šole Sevnica
TOREK in ČETRTEK  ob 19.00 
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Iz preteklosti v sedanjost

V šentjanški fari že od nekdaj živijo delavni ljudje, 
ki se poleg služb ukvarjajo tudi s kmetijstvom in 
poljedelstvom. Tako je eden od kmetov v poletnem 
času z vozom spravljal seno. Sena je bilo veliko in 
kmet je celo popoldne vozil mrvo na skedenj. Voz je 
bil že kar star in eno kolo se je snelo z voza in drvelo 
po travniku naprej proti sosednji vasi. Kmet je zavpil 
sosedu v drugi vasi: »Kolu dirje, kolu dirje!« In tako je 
nastalo ime prve vasi Koludrje.
Kolo je drvelo čez celotno naslednjo vas, malo po poti, 
malo po travniku, malo po dvoriščih, da je preplašilo 
vse kokoši, ki so se pasle tam. Sosed v drugi vasi je 
slišal soseda iz prve vasi in mu zavpil nazaj: »Vid'm, 
vid'm!« Nastalo je ime druge vasi Videm. Kolo pa je 
svojo pot nadaljevalo v tretjo šentjanško vas.
Kolo se je spet peljalo malo po poti, malo po 
travniku, malo po pašniku in dvorišču ter se obrnilo 
proti hlevu, v katerem je sosed iz tretje vasi molzel 
svojo kravo. Sosed iz druge vasi je zavpil sosedu v 
tretjo vas: »Srečk, prim' ga u štal!«. Vendar Srečko ga 
ni slišal in kolo je našlo izhod čez zadnja hlevska vrata 
in se peljalo naprej v četrto vas. Tretja vas pa je dobila 
ime Primštal.
Sosed iz četrte vasi je vse videl, vse slišal in spremljal, 
kaj se dogaja s kolesom. Vendar je kolo svojo pot 
nadaljevalo po celotni četrti vasi, čez vse njive in 
polja. Drvelo je po travnikih, obralo vse meje, vendar 
se je še vedno peljalo, dokler ni z vso hitrostjo, ki jo 
je nabralo skozi štiri vasi, treščilo v graben. Kolo se je 
razletelo na tisoče lesenih koščkov in tam tudi obstalo. 
Sosed iz četrte vasi je tekel z dvorišča proti grabnu, 
da bi videl, kaj se je zgodilo s sosedovim kolesom. Ko 
je popolnoma zadihan pritekel do grabna in pogledal 
v graben, je videl, da je kolo uničeno. Sosed iz četrte 
vasi je sosedu kmetu iz prve zavpil nazaj: »Hin' je!« 
In tako je dobila ime še četrta šentjanška vas Hinje.

Kolesa danes več ni, pa tudi voza ne, saj je brez enega 
kolesa neuporaben. Imena vasi in pridni ter marljivi 
kmetje pa so ostali. Še zdaj spravljajo seno, vendar 
ne z vozom, saj je bilo eno nesrečno drveče kolo v 
pušl'cu Dolenjske dovolj.
 

Nika Kramžar

Kako so nastala imena vasi 
Koludrje, Videm, Primštal 
in Hinje

 
Kako naj vem, komu v tem prelepem, 
a neizprosnem svetu še verjeti smem?
Kako naj vem, kdaj bosta mir, blaginja 

kdaj vladala vsem na tem planetu,
v revščino, grozote strašne vsak dan znova zremo.

 
Nekaj vendar zagotovo vem,

da nekaterim ne zaupam več ljudem,
katerim, pa najbrž povedati ne smem.

 
Pa naj se v gneči skriva človek al' žival,

vsak bi ju lahko v hipu prepoznal,
saj še lisica, ki dovolj je zvita,
iz kurnika se splazi, ko je sita.

 
A človek, ki naj bi bil res čuteč,
razumen, dobrotljiv, human,

kar noče in noče stran
od prepolnega korita.

 
Zdravka Brečko

 Komu še verjeti smem?

Obstajata samo dva načina 

kako živeti svoje življenje:

prvi pravi, da nič ni čudež, 

drugi pa, da vse je čudež.

(Albert Einstein)

Povabilo vsem, ki zlagate rime:

Pesmice lahko pošljete na mail: 

grajske.novice@kstm.si, 

glede objave posamezne pesmi 

se odloča uredništvo.      

Hvala za vaš prispevek.

      Uredništvo

Vas Hinje, v kateri je kolo končalo svojo pot.

V Sloveniji je trenutno odkritih in registriranih 
13.433 podzemnih jam, kar dobra petina pa jih je 
onesnaženih z različnimi odpadki, tudi nevarnimi. 
Jamarji so v sklopu raziskave in evidentiranja med 
onesnažene uvrstili več kot 2500 jam, kar pomeni, 
da je manj 20 odstotkov vseh jam v Sloveniji 
onesnaženih. Težava so predvsem nevarni odpadki, 
kot so odlagališča različnih proizvodnih obratov, 
klavniški odpadki, v jamah je mogoče najti celo tako 
nevarne odpadke, kot so uporabljene injekcijske 
igle ali stari avtomobili, iz katerih iztekajo motorne 
tekočine.
V onesnaženih jamah se jamarji srečujejo tudi z 
razpadlo mrhovino, ki gnije tudi do 40 let, pri tem pa 
se sproščajo nevarni plini in snovi, ki nato pronicajo 
v podtalnico, velikokrat tudi v vir pitne vode za 
bližnja naselja. Neredko so v brezna odvržena vozila, 
akumulatorji, barve, ostanki zdravil … 

Onesnaženo brezno 
pri Studencu

Velika verjetnost onesnaženja je predvsem pri tistih 
podzemnih jamah in breznih, ki so lahko dostopna, 
torej ob cestah in v bližini naselij. Pri številnih 
breznih se tako na primer globina, zabeležena pred 
desetletji, zaradi velike količine odpadkov močno 
razlikuje od trenutne globine. Kar precej brezen je 
do vrha zasutih s smetmi in niso več dostopna. V 
zadnjem času jamarji opažajo, da v jamah čedalje 
pogosteje končajo tudi klavniški odpadki. Rejci 
namreč živino velikokrat koljejo doma, kar pa je 
prepovedano, in zato odpadkov ne morejo oddati 
na legalna odlagališča. Prav tako v breznih večkrat 
končajo poginule živali. Ti kadavri zaradi morebitnih 
nalezljivih bolezni predstavljajo nevaren odpadek. 
Deževnica, ki teče čez te odpadke, se nabira v 
podtalnici in ogroža vire pitne vode bližnjih naselij. 
Lastnica jam je država, ki bi morala na tem področju 
narediti kaj konkretnega, čeprav je gotovo, da so 
tovrstne sanacije drage. A ne naredi nič. Tako se za 
čiščenje jam odločajo jamarji sami. Jamarji se čiščenja 
jam lotevajo večinoma prostovoljno. Na probleme 
onesnaženih jam jamarji opozarjajo pristojne službe, 
a premikov ni. čedalje bolj onesnažene jame, v 
katerih je tudi po več sto kubičnih metrov nevarnih 
smeti, ostajajo nedotaknjene. Jamarji pri čiščenju 
podzemlja pogrešajo pomoč države in konstruktivnost 
okoljske inšpekcije, ki bi z izdanimi globami in prisilo 
onesnaževalca, da odstrani odvržene odpadke, 
končala vsaj sveže onesnaževanje jam. Država ne 
zagotovi denarja niti podjetjem, ki bi to delo lahko 
opravila, prostovoljci jamarji pa smo poleg vsega še 
brez podpore okoljskih in drugih inšpektorjev, tako 
da tudi znani onesnaževalci ostajajo nekaznovani.

V občini Sevnici imamo kar nekaj onesnaženih jam. 
Nekaj jih je tudi v bližini Studenca. Ena izmed teh je 
Brezno 1 na Ilovcu. Odpira se v pobočju nad zadnjo 
domačijo v zaselku Gornja Reženca. Jama ima nizko 
katastrsko številko 476 in je bila registrirana leta 
1937, a žal le z nekaj stavki in brez načrta. Zanimiv je 
opis dostopa do jame: »Od postaje Blanca z brodom 
prekoSave v dobri uri do Studenca. Tu najeti vodnika 
do prepada, ki je pol ure oddaljen.« Tudi opis jame 
je sila skromen: »Prepad, katerega vhod je vodnjaku 
podoben leži v gozdu, prečnik meri približno 2 m. 
Globočino cenim na približno 15 do 20 m«. Potem 
v Katastru jam Jamarske zveze Slovenije, v katerem 
tudi delam, ne zasledimo nobenega dokumenta 
o poznejših raziskavah. Domačin je povedal, da so 
se v brezno pred desetletji spustili mladeniči po 
nekakšnih improviziranih lestvah iz vrvi, a dna niso 
dosegli. Pri vhodu sem bil leta 2002, pokazal mi ga 
je domačin iz Studenca. Takrat je bil vhod zatrpan 
s smetmi, kljub temu se je iz jame čutil močan 
smrad po razpadli živali. Prav pred kratkim sem 
vhod ponovno obiskal. Ugotovil sem, da so se smeti 
pogreznile in zgrmele v notranjost brezna. Pot v 
notranjost brezna je bila sproščena. Sredi junija letos 
sem se v brezno tudi spustil. Brezno je globoko 42 
m. Stene brezna so ponekod tudi lepo zasigane. Na 
dnu je veliko smeti, ocenil sem količino od približno 
20, lahko tudi 30 kubičnih metrov. Veliko je različnih 
kovinskih predmetov, plastičnih in kovinskih sodov, 
gospodinjskega odpada ter gospodinjskih aparatov, 
posod, avto gum, PVC-vrečk, kosti in še veliko 
drugega. Domačin je tudi povedal, da je v breznu 
končalo veliko mrhovin. Na dnu brezna nisem opazil 
sledi živali, tudi smrdelo ni, kar kaže, da brezna že 
nekaj časa ne uporabljajo za odlagališče.

Borivoj Ladišić - Boris,
Jamarski klub Novo mesto

Jamar Boris pred vhodom. 
Foto: Angelca Pajk
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Utrip življenja

PREPROSTO SADNO PECIVO, 
ki so ga pripravljale že naše babice

Potrebujemo:
160 g bele moke
80 g gresa
200 g sladkorja v prahu
4 jajca
1 dcl olja
1 dcl kefirja
Pecilni prašek
3 srednje velike olupljene breskve 
(ali katero drugo sezonsko sadje po izbiri)
mandljeve lističe

Ločimo rumenjake od beljakov. Beljake stepemo 
v čvrst sneg in ga postavimo na stran. V posodi 
zmešamo rumenjake in sladkor, da dobimo gosto 
rumeno maso. Dodamo moko, gres, olje, kefir in 
dobro premešamo. Na koncu z lopatko narahlo 
vmešamo pecilni prašek in beljakov sneg. Pekač 
obložimo s peki papirjem. Prižgemo pečico in 
jo segrejemo na 180 stopinj. Maso vlijemo v 
pekač in po njej razporedimo na rezine narezane 
breskve ter potresemo z mandljevimi lističi. V 
pečici pečemo od 20 do 25 minut. Sli je biskvit 
pečen, preverimo tako, da vanj zabodemo 
zobotrebec. Ko je pečeno, počakamo, da se 
ohladi in pred postrežbo po želji potresemo s 
sladkorjem v prahu. 
Uživajte v preprostem okusu, ki so ga poznale že 
naše babice.
 

Annemarie Culetto

www.kstm.si

RECEPTI

KUHAJ LOKALNO,
MISLI GLOBALNO 

 
Delovanje članic v sekciji ročnih del
Kljub težkim časom zaradi »aktivnosti« virusa in raznih 
omejitev smo Mravljice na Društvu invalidov Sevnica 
še bolj aktivne. Čeprav se ne družimo v prostorih 
društva, naše delo poteka normalno, povezane smo 
na družbenih omrežjih in z nepogrešljivimi telefoni. 
Ustvarjamo doma, kjer izpod spretnih prstov 
nastajajo vizitke, izdelki za obdaritev naših članov 
ob rojstnih dnevih in še veliko izdelkov umetniške 
vrednosti. Pripravljamo se tudi za razstavo ročnih del, 
katere izvedba zaradi trenutne situacije še ni znana. 
Prepričana sem in upam, da nam noben, tudi tako 
mali, a nadležni virus, ne bo vzel volje do ustvarjanja. 
Če delo opravljaš z veseljem, za svojo dušo, si s tem 
krepiš tudi zdravje … Pridne mravljice: Majda, Irena, 
Metoda, Lara, Tončka, Zinka, Jelka …

Jožica Ameršek 
Ribolov
Člani ribiške sekcije pri DI Sevnica so se udeležili 
območnega prvenstva ZDIS, ki je bilo 13. junija na 
trasi v Radečah. Za ekipo DI Sevnica so nastopili 
Gašper Peček, Miro Povše, Martin Gorenc in Franc 
Dobovšek. Ekipi za rezultate čestitamo, predvsem 
pa čestitamo Gašperju Pečeku, našemu članu na 
vozičku, ki je premagal vse tekmece in se uvrstil na 
državno prvenstvo za invalide. Naši člani Ribiške 
sekcije pa so se tudi udeležili memorialne tekme, ki 
je bila v Laškem. 
Kopalni dan na slovenski obali
Društvo invalidov Sevnica je bil organizator 
kopalnega dneva na slovenski obali, in sicer 20. 
julija v Strunjanu. Iz Sevnice smo krenili ob 7. uri, 
kopanja pa se je udeležilo 39 članov. Peljali smo se s 
prevoznikom AP Novak, hrano si je poskrbel vsakdo 
sam v obmorskih lokalih. Domov smo se vrnili dobre 
volje v večernih urah. 
Srečanje težjih invalidov
V soboto, 8. avgusta, je DI Sevnica organiziral 
tradicionalno srečanje težjih invalidov našega 
društva, in sicer na Šmarčni v prostorih gasilskega 
doma. Srečanja se je udeležilo 46 članov, pozdravila 
pa sta jih organizator srečanja Franc Dobovšek in 
predsednik DI Sevnica Franc Boljte. Obdarili smo 
tudi člane, ki so imeli v tem mesecu rojstni dan. 
Zahvaljujemo se družini Dobovšek za organizacijo 
prireditve in Vaški skupnosti Šmarčna za prostore. Ob 
dobri hrani in pijači ter zvokih harmonikarja Lojzeta 
smo uživali do poznih popoldanskih ur. 
V športnem parku Drevored poteka prvenstvo DI 
Sevnica za balinarje posamezno.
V športnem domu Sevnica se bo v ponedeljek, 7. 
septembra, nadaljevalo tekmovanje v namiznem 
tenisu od 16.30 do 18.30.
Prav tako se bodo nadaljevale aktivnosti v pikadu, in 
sicer v torek, 1. septembra, z začetkom ob 16.30 do 
18.00, vsak torek v mesecu v novih prostorih OZVVS 
Sevnica, Kvedrova 30/a, Sevnica. 
Balinanje
Dne 18. junija je Društvo invalidov Sevnica organiziralo 
7. balinarski turnir na balinišču v športnem parku 
Drevored. Tekmovanja so se udeležili člani iz DI 
Postojna, DI Hrastnik, DI Rogaška in naše društvo DI 
Sevnica.

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica

Ob odprtju turnirja je spregovoril predsednik DI 
Sevnica Franc Boljte. Vse je lepo pozdravil in zaželel 
vsem udeležencem športno borbo.
Zmagovalec turnirja je bil ponovno DI Postojna, 2. 
mesto je zasedel DI Rogaška, 3. mesto DI Hrastnik 
in 4. mesto naše društvo DI Sevnica, nastopili pa so 
Damjan Škerbec, Ivan Jeler, Branko Gračner in Anton 
Gorišek ter Franc Ernestl. Druženje smo nadaljevali v 
Bowlingu desetka, v kateri so nam postregli z okusno 
malico.
Člani balinarske sekcije pri DI Sevnica so se udeležili 
območnega prvenstva ZDIS 4. julija na balinišču v 
Trbovljah. Po eni zmagi in porazu so zasedli 6. mesto v 
regiji Zasavje – Posavje. Treninge izvajajo na balinišču 
v športnem parku Drevored. Za ekipo DI Sevnica so 
nastopili Ivan Jeler, Anton Gorišek, Damjan Škerbec, 
Branko Gračner ter mentor ekipe Franc Ernestl. Ekipi 
za uvrstitev čestitamo.
 
Srečanje pikadistov
Društvo invalidov Sevnica je pripravilo dve srečanji 
pikadistov v prostorih gasilskega doma na Šmarčni.
Najprej smo 24. junija gostili 4. četveroboj Društev 
invalidov Radeče, Hrastnika, Rimskih Toplic in 
Sevnice. To je tradicionalno srečanje teh društev in 
se odvija vsako leto v drugem kraju. Zato je bilo letos 
gostitelj naše društvo. V obeh konkurencah smo 
prepričljivo zmagali člani DI Sevnica. 
V petek, 3. julija, pa smo organizirali že 7. turnir DI 
Sevnica, prav tako na Šmarčni. Tekmovanja se je 
udeležilo 12 članov DI Sevnica, nekaj članov pa je 
manjkalo zaradi dopustov in drugih obveznosti. Za 
trud in pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo družini 
Dobovšek ter vaški skupnosti Šmarčna za prostore, v 
katerih izvajamo aktivnosti.
 

Vir: Društvo invalidov Sevnica

BUČNA JUHA
Potrebujemo:

1 srednje veliko hokaido bučo
1 čebulo
2 srednje velika krompirja
3 stroke česna
olivno olje
sol
poper
muškatni orešček
kurkumo
jušno osnovo
bučno olje in semena za dekoracijo

 
Pečico ogrejemo na 200 stopinj in vanjo za 30 
minut postavimo s peki papirjem obložen pekač, 
na katerega smo zložili semen očiščeno hokaido 
bučo, olupljeno in prepolovljeno čebulo, olupljen 
krompir in česen. Buča se bo v pečici omehčala 
in tako jo bo lažje olupiti. Pečen krompir, čebulo, 
česen in olupljeno na koščke narezano bučo 
damo v posodo in zalijemo z litrom jušne osnove. 
S paličnim mešalnikom pretlačimo, da dobimo 
gosto kremno juho. Solino, popramo po okusu, 
dodamo žličko kurkume in ščep muškatnega 
oreščka. Premešamo in še malo pokuhamo. 
Po potrebi (do želene gostote) dodamo še 
vodo. Postrežemo z nekaj kapljicami domačega 
bučnega olja in peščico praženih bučnih semen.
 
Juha nas prijetno ogreje v prvih jesenskih dneh. 
 

Annemarie Culetto

Občina Sevnica je na pobudo Društva upokojencev 
Tržišče v avgustu izvedla delavnico računalniškega 
opismenjevanja. Člani društva, ki so se delavnice 
udeležili, so se naučili osnov dela z računalnikom, 
uporabe interneta in komuniciranja preko 
elektronske pošte. Znanje osnov dela z računalnikom 
pripomore k boljši vključenosti starejših v družbo, 
saj lahko na tak način samostojno spremljajo novice 
preko spleta, se naučijo kaj novega in ostanejo v stiku 
z domačimi in prijatelji preko elektronske pošte. 

Pri uporabi spleta je potrebna tudi določena 
previdnost, zato so udeleženci delavnice spoznali 
tudi načela varne uporabe interneta. Izobraževanje 
je potekalo v računalniški učilnici Osnovne šole 
Tržišče, kjer pa se udeleženci seminarja niso zgolj 
učili, temveč preživeli prijeten in družaben teden. 

Vir: Občina Sevnica

Delavnica računalniškega 
opismenjevanja
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e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 

Specialisti
Specialisti+

Do specialista 
v 7 dneh

Zavarovancem smo v
preteklem letu zagotovili
obravnavo pri specialistu
povprečno v 7 dneh.

Hitreje do 
specialista, 
diagnoze in 
zdravljenja

izolacije
strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom
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LAJF JE BL  
ZABAVN
IZVEN  
OKVIRJA!

“

“RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO  
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.9.2020 na: 

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

HIRAM: raziskovalec Bingham, INDEN: ogljikovodik, INIGO: arhitekt Jones, IMMANUEL: filozof Kant

ODISEJEV
OČE

KAR SE
OTRESE,

OTRESINE
VABLJI-

VOST

SLOVENSKI
LITERARNI

ZGODO-
VINAR

(ANTON)

NAJVEČJA
ŽIVAL

UČENKA
A

RAZREDA

IZMIŠ-
LJENA

PRIPOVED
NANDE

VIDMAR

NAŠ
PESNIK
AŠKERC

NEKDANJI
KANADSKI
SMUKAČ

(KEN)

VENO
TAUFER
NEMŠKI
FILOZOF

KANT

TONE
SVETINA

PESNIK
GRAFE-
NAUER

ZAČETNIK
ARSAKIDOV

JUŽNOAMERIŠKI
KROKODIL S 

ŠIROKIM GOBCEM
EGIPČANSKI BOG

NEBESNE SVETLOBE

ZNAČILNOSTI, PO
KATERIH SE BITJA
DELIJO NA MOŠKA

IN ŽENSKA

PREBIVA-
LEC

RAKOVNIKA

ALBANSKI
POLITIK
HOXHA

BERILO

AM. RAZI-
SKOVALEC
BINGHAM

SKALA

TROPSKA
OVIJALKA

TEVE
ZASLON

NAŠ
NOGOMETNI

TRENER
KATANEC

SKALOVJE

BANJA

LEOPARDJA
SAMICA

NEKD. BRIT.
PEVEC

KERSHAW
TRSNI

LES

OBOD
SLIKE

NEKDANJI
SODNI
PISAR

URADNA PO-
GOSTITEV

MESTO V
JUGO-

VZHODNI
BELORUSIJI

BETTE
DAVIS

VOJAŠKA
STOPNJA,

ŠARŽA

STARO
ŽELEZO,

RJINA
ALOJZ

GRADNIK
KLOFUTA

SNOV,
MATERIJA,

MASA

ČEČENSKI
POLITIK

MASHADOV
PLAVALEC

THORPE

GIULIO
NATTA

REKA
SKOZI
NOVO

MESTO

ANGLEŠKI
ARHITEKT

JONES
KORALNI

OTOK

VRSTA
ŽITA

PALESTIN-
SKI

POLITIK
EREKAT

FRANCOSKA
IGRALKA
KARINA

PREJA IZ
MIKANEGA

PREDIVA

ŠVEDSKA
PLEMIŠKA
RODOVINA
KISELKAST
OKUS VINA

ORIS

GORSKA
ALI

TRAVNIŠKA
RASTLINA

SILICIJ

TAKŠNOST
NENASIČEN

OGLJIKO-
VODIK

KRONIKA,
LETOPIS

OSREDNJE ISLAMSKO
SVETIŠČE NA 

DVORIŠČU GLAVNE
MOŠEJE V MEKI

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
MOJCA FATUR.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Jernej Klinc, Glavni trg 34, 8290 Sevnica
2. nagrada: Lana Derstvenšek, Gorenji Leskovec 32 a, 8283 Blanca 
3. nagrada: Anica Pešec, Mrtovec 2, 8294 Boštanj

VICOTEKA
Vrednote
Včasih se zjutraj pogledam v ogledalo in si mislim: 
»Še dobro, da štejejo notranje vrednote.«

Ženska leta
Nikoli ne zaupajte ženski, ki pove po pravici, 
koliko je stara. 
Ženska, ki bi povedala kaj takega, 
lahko pove še kaj hujšega 

Kot zob      
Življenje je kot spretno puljenje zoba. 
Kar naprej misliš na to, kar naj bi prišlo, 
dokler nenadoma ne ugotoviš, da je že mimo.

Na brzino      
Vpraša žena moža:
»Ti skuham hrenovke za južno, 
ali raje naredim kaj na brzino?«

Plus in minus      
Boljše +30°C, kot pa -30°C !
Lažje si narediš meter sence, kot pa meter drv!

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje kraj na sliki?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Nasmehni se 
v ogledalo vsako jutro 

in začel boš opažati
 velike razlike 

v svojem življenju.

Nagrade za mesec SEPTEMBER
1. nagrada: kosilo za dve osebi, ki ga podarja Hotel Ajdovec, d. o. o., Restavracija Ajda, 
         Trg svobode 1, Sevnica 
2. nagrada: paket okusnih piškotov, ki ga podarja Okusne dobrote, d. o. o., 
         Trg svobode 40, 8290 Sevnica 
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
         Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Bevska, laja in muci nagaja.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 zeljna glava 

 Izžrebanka:
 Betka Jontez, Budna vas 25, 8297 Šentjanž 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Slap na sliki se imenuje Jasenk. 

Izžrebanka:
 Martina Tomažič, Znojile 3, 8293 Studenec
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www.cvetlice-vct.si

Prihaja jesen
zato vam v naši Vrtnariji na Ribnikih

in Cvetličarni Silva nudimo:

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

 Žalna floristika

Pisano paleto 
   mačeh, resja in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ... 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.

Narejen za moj dan

NAREJEN ZA MOJA UŠESAwww.radioaktual.si

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca 
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme



031 336 777 07 81 60 880

info@okusne-dobrote.si
okusne dobrote

- POSODOBLJEN ASORTIMAN IZDELKOV

 - PEKARNA Z VEČLETNO TRADICIJO

  - DOPOLDANSKA PEKA

   - IZDELKI PO NAROČILU

    - TORTE PO NAROČILU

     - MODERNE TORTE

      - PRAZNIČNO PECIVO

- BOGATA IZBIRA MRZLIH MALIC 

   (SENDVIČI, SOLATE)

 - ROČNO IZDELANI KEKSI

  - SLANO SLADKI CATERING

   - PRENOVLJENA ZGORNJA TERASA KAVARNE 

      S POGLEDOM NA TRG SVOBODE

     - VEGANSKE IN BREZGLUTENSKE TORTE

TERME 
CERKNO

Z BONOM V

NOČITEV Z ZAJTRKOM
5 NOČI SAMO 200 €
Seniorji, nimate prevoza? 
Pridemo po vas!
05 37 43 400 I info@hotel-cerkno.si

NOVOST – ON LIN E tecaji in inštrukcije
čenje iz vašega najljubšega fotelja  *brez nepotrebnih stroškov

                                 KJE: v prostorih vrtca za najmlajše
                                         v prostorih MC Sevnica za ostale

                                 KDAJ: od oktobra do maja

PRIJAVE DO ZASEDBE MEST NA: 040 639 041


