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Intervju

Osrednje jedro Civilne zaščite, ki je nosilec izvajanja 
nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah, je Gasilska zveza Sevnica. Katere 
naloge in zadolžitve opravljate kot njen predsednik?

V Gasilsko zvezo Sevnica je vključenih 15 
prostovoljnih gasilskih društev z 2411 člani, od tega 
341 operativnimi gasilci in skoraj 600 mladimi gasilci. 
Temeljni namen delovanja zveze je povezovanje 
društev na območju občine Sevnica, prevzemanje in 
izvajanje dogovorjenih skupnih nalog, uresničevanje 
skupnih in posebnih interesov članic na področju 
gasilstva ter opravljanje nalog, za katere jo pooblastita 
država in lokalna skupnost. Izvaja izobraževanje in 
usposabljanje, v sodelovanju z lokalno skupnostjo in 
društvi pa skladno s potrebami in razvojnimi načrti 
skrbi za primerno skupno opremljenost društev.

Kot predsednik ter po statutu zveze tudi njen 
zakoniti in odgovorni zastopnik opravljam 
predvsem organizacijske naloge, ki izhajajo iz 
splošne zakonodaje o društvih, delovnega prava in 
zakonodaje s področja gasilstva. Naše delovanje v 
sistemu zaščite in reševanja je javno, poleg zakonskih 
nalog je za učinkovito delovanje organizacije ključen 
usposobljen, strokovno voden in motiviran kader 
s primerno opremo. Zato so naloge usmerjene v 
zagotavljanje primernih človeških in finančnih virov 
ter vzpostavljanje primerne komunikacije na vseh 
ravneh, od gasilskih društev do lokalne skupnosti.

Ugotavljam, da gasilci Gasilske zveze Sevnica vestno 
in odgovorno opravljamo naloge zaščite in reševanja, 
ki nam jih nalaga zakonodaja, in na področju 
občine tudi naloge, zaupane s pogodbo o izvajanju 
javne gasilske službe. Strokovno in varno, tudi ob 
zavedanju, da smo na očeh javnosti in moramo 
zadostiti vsem zakonskim predpisom.

Oktober je mesec požarne varnosti. Katere 
aktivnosti Gasilska zveza načrtuje v tem mesecu?

Dogodki v neposredni bližini so spet opozorili na 
potresno ogroženost tudi v Sloveniji, zato je v 
oktobru, mesecu požarne varnosti, na ravni države 
izbrana aktualna tematika opozoriti na nevarnost 
potresa in možne posledice. Mesec požarne varnosti 
tako poteka pod naslovom Po potresu lahko tudi 
zagori.

Ob upoštevanju 
omejitev proti 
širjenju koronavirusa 
si bomo prizadevali 
izvesti mesec 
požarne varnosti, s 
preverjanjem znanja 
in usposobljenosti 
ter koordinacije in 
delovanja operativnih 
enot na vajah, ki jih 
bodo organizirala 
prostovoljna gasilska 
društva, ter na večjih 
vajah po gasilskih 
sektorjih. Skupna vaja 
v organizaciji Gasilske 
zveze Sevnica pa bo 
izvedena glede na 
veljavne omejitve.

V sodelovanju z 
mediji, na družbenih 
omrežjih in spletni 
strani https://gz-
sevnica.si/ bomo 
promovirali našo 
dejavnost, javnost 
seznanjali s temo 
meseca požarne 
varnosti, opozarjali na 
nevarnost požarov ter 

na pravilno ukrepanje, vse z namenom spodbude 
zavedanja družbe o pomenu lastne varnosti.

Intenzivnost in nepredvidljivost naravnih dogajanj 
sta čedalje močnejši, med njimi pojavi poplav, 
neurij, suš, plazov. Vedno nove nevarnosti prinaša 
tudi hiter tehnološki razvoj. Kako bi pokomentirali 
te spremembe v primerjavi s časom, ko ste postali 
gasilec?

Posledice hitrega tehnološkega razvoja se kažejo 
v družbenih in okoljskih spremembah, kar prinaša 
nove nevarnosti in tveganje za okolje in življenja. 
Tem spremembam je z ustrezno prilagodljivostjo 
sledila tudi gasilska organizacija. Zato so se v obdobju 
40 let, odkar sem gasilec tudi sam, poglavitne naloge 
gasilcev razširile iz naloge požarne preventive ter 
gašenja in reševanja v primeru požara tudi na zaščito 
in reševanje v primeru naravnih nesreč, na čedalje 
bolj zahtevno tehnično reševanje ob prometnih, 
industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so 
prisotne tudi nevarne snovi. Tudi na opravljanje 
nalog ob nesrečah na vodi in iz vode ter druge naloge 
zaščite in reševanja širšega pomena, tudi naloge ob 
pojavu epidemije.

Izpostavil bi, da smo v zadnjih letih priča čedalje 
pogostejšim in intenzivnejšim pojavom vremensko 
pogojenih nesreč, ki zahtevajo zelo hitro odzivanje 
velikega števila ustrezno usposobljenih operativcev. 
Po statistiki je prisotno še zalivanje nižjih in kletnih 
prostorov. Sušna obdobja, razen povečane požarne 
ogroženosti in izjeme pri preskrbi s požarno vodo, 
ne povzročajo drugih težav. Preskrba s pitno vodo 
v občini, ki se je v preteklosti v sušnem obdobju 
reševala z gasilskimi cisternami, razen izjem, ni več 
problematična.

Nove nevarnosti in drugačne pristope reševanja 
prinaša razvoj na področju mobilnosti in z njimi pojav 
električnih avtomobilov. V porastu so adrenalinski 
športi, plezanje, pohodništvo in kolesarstvo.

V sistemu zaščite in reševanja gasilci prevzemamo 
čedalje več novih nalog, ki za učinkovito delo 
zahtevajo dodatno znanje in novo primerno opremo. 
Z novimi pristopi reševanja s helikopterjem in tudi 
pri drugih intervencijah pa je nujna dobra povezava 
s preostalimi službami zaščite in reševanja.

Pred kakšne izzive je gasilsko organizacijo postavila 
sedanja epidemija?

S sprejetimi ukrepi za obvladovanje epidemije se je, 
kot celotna družba, tudi gasilska organizacija znašla 
v nenavadnih razmerah, ki so omejile izvajanje 
načrtovanih nalog.

V gasilski zvezi se zavedamo, da je pripravljenost 
in nudenje pomoči osnovno poslanstvo, ključ do 
preživetja pa je v prilagodljivosti. Zato je bilo treba za 
učinkovito komunikacijo med omejitvami druženja, 
zbiranja in obiskov poiskati nove komunikacijske 
poti, delo operativnih enot pa prilagoditi ukrepom za 
zajezitev širjenja bolezni.

Izvajanje javne gasilske službe v obliki intervencij se 
je izvajalo brez prekinitve, glede na veljavne omejitve 
pa je s prekinitvami potekalo tudi izobraževanje 
in usposabljanje, pomembno za pričakovano 
pripravljenost enot.

V sklopu nalog Civilne zaščite je bilo organizirano 
razdeljevanje zaščitne opreme, opravljanje prevozov 
zaščitnih sredstev, opravljanje namenskih prevozov  
za domove starejših, razkuževanje javnih prostorov 
in drugih del, ki so bila v pomoč ustanovam, 
posameznikom in širši skupnosti.

Vključevanje mladih je za razvoj gasilstva ključnega 
pomena. Kako so mladi v naši občini pripravljeni 
sodelovati v skupni odgovornosti za kolektivno 
varnost?

Zavedamo se izjemnega pomena vključevanja 
mladine za prihodnost gasilstva, zato imamo po 
statutu v gasilski organizaciji komisijo za mladino, 
ki z mentorji mladine pripravlja programe za delo 
mladine. Mladim želimo privzgojiti osnovne gasilske 
vrednote, kot so prostovoljnost, odgovornost, 
zaupanje, strpnost in sodelovanje s starejšimi 
generacijami.

V organizaciji komisije za mladino je organizirano 
usposabljanje gasilske mladine, srečanje gasilske 
mladine in tekmovanja: občinsko mladinsko 
tekmovanje in kviz, pri čemer najboljše ekipe 
napredujejo na tekmovanja višje ravni. Na nekaterih 
osnovnih šolah pa se lahko vključijo v krožek Društvo 
mladi gasilec. Na podlagi usposabljanja in dela 
se mladi vključujejo v delo društev. Štiri društva 
imajo tudi svoje mladinske občne zbore, na katerih 
poročajo o delu, sprejemajo načrte dela, podelijo 
priznanja.

In seveda še vabilo: Veseli bomo, če se boš odločil/-a 
postati gasilec ali gasilka, ker ti bo vse, kar se boš 
naučil/-a, koristilo v življenju. Zato vabim vse otroke 
in mladino, ki bi želeli spoznati gasilsko delo, zaščitna 
sredstva, orodja in druga sredstva ter gasilska vozila, 
da se nam pridružijo.

Kako v prihodnje?

Izvajanje procesov, kot so skrb za članstvo vseh 
starostnih kategorij, nenehno izobraževanje in 
usposabljanje, posodabljanje zaščitno-reševalne 
opreme, vozil in tehnike, je zagotovilo za vzdrževanje 
primernega stanja in odzivnosti na nove izzive.

Vesel sem, da lokalna skupnost in širša družba 
razumeta naše potrebe. Cenim pripravljenost, da 
potrebe rešujemo in postopoma uresničujemo. Zato 
z zaupanjem zrem v prihodnost gasilstva, ki je postalo 
ključen člen v sistemu zaščite in reševanja.

Pogovarjala se je Tanja Urek.

Vinko Knez, predsednik Gasilske zveze Sevnica



3oktober 2021

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, Iztok Felicijan - 
tehnični urednik, Annemarie Culetto, Eva Urh, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, 
Tanja Urek, Petra Biderman, Sanja Slemenšek.
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.
Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala in arhiv KŠTM Sevnica
Prelom: KŠTM Sevnica, 
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide novembra 2021, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 10. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon
Dragi bralke in bralci.

Takoj, ko smo stopili v čas, ko smo postali malo 
bolj aktivni, smo ugotovili, da nam dela ne 
bo zmanjkalo. Kljub časom, ki smo jim priča, 
omejitvam in spremembam, smo našli možnosti 
za ustvarjanje in snovanje novih projektov. Res 
je, da je to naše druženje nekoliko drugačno, 
pa vendar, če znamo prestopiti ovire, kmalu 
ugotovimo, da nas te ne smejo in ne morejo 
ovirati.

Človek se je v zgodovini spreminjal, spreminjali 
so se njegovo vedenje, norme, pravila. In vedno 
je preživel, ker se je prilagodil danim situacijam. 
Takšno prepričanje, da človek zmore, naj ostaja 
tudi v prihodnje. 

In ker smo prilagodljivi in vztrajni, je tudi 
ta številka polna novih zgodb, doživetij in 
projektov, ki bodo še potekali v prihodnje. 
Dogajanje v Sevnici je zelo pestro. Za vsakogar se 
najde kaj. Lahko smo športno aktivni, uživamo 
v raznih koncertih, se družimo in pridobivamo 
nove izkušnje. Pozabili nismo na nikogar, ne na 
tiste najmlajše ne na tiste malo starejše, ker je 
naš časopis namenjen zelo različnemu bralstvu. 
Praznovali bomo dan otroka in dan starejših, 
pa dan hoje, se kulturno izobraževali, podpirali 
razne človekoljubne projekte, predstavili 
zanimive ljudi. 
Da polepšate dan nekomu, poiščite svojo lepo 
misel in jo povejte naprej.
Ostanite zdravi in bodite še naprej z nami.

Mojca Pernovšek

 Informacije: 
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje Glavni trg 19, Sevnica | 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

KMEČKA TRŽNICA 
SEVNICA SEVNICA

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

Kupujem modro. Kupujem lokalno.

Vabljeni k nakupu pridelkov in izdelkov 

lokalnih ponudnikov.

Prodaja poteka v skladu z navodili NIJZ.

SEVNICA GIBA 

 LISIČKO
ZZZZZ

SEVNICA GIBA 
23.9. - 15.10.

sEVNICA GIBA Z LISIČKO

www.kstm.si

v SEVNICI BO MOŽNO
GIBATI V NARAVI.

kOORDINATORJI: SEVNICA

9. 10. rožnati tek ZD Sevnica, OŠ Boštanj, KŠTM Sevnica, Društvo Europa
 Donna, Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku

7. 10. Planinski pohod 
PD Lisca Sevnica

2. 10. Turno kolesarjenje
KŠTM Sevnica, KD Sevnica, PD Lisca Sevnica

2. 10. Pohod z učenci
PD Lisca Sevnica

3. 10. Družinski pohod
PD Lisca Sevnica

1. 10. pohod - doživetje v naravi 
PD Lisca Sevnica

ŠD Partizan Sevnica

1. 10. slovenski dan sokolstva v sevnici

10. 10. Veseli markacist
PD Lisca Sevnica

kako uporabno, smiselno in zabavno označiti planinsko pot

6. 10. Prikaz varnega gibanja 
PD Lisca Sevnica

na varovanih plezalnih poteh

4. 10. POHOD
PD Lisca Sevnica

z Brunka na Leskovec

8. 10. Vadba 1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina 
Društvo Šola zdravja 

5. 10. Vadba 1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina 
Društvo Šola zdravja 

SEVNICA GIBA 

 LISIČKO
ZZZZZ

SEVNICA GIBA 
23.9. - 15.10.

sEVNICA GIBA Z LISIČKO

www.kstm.si

v SEVNICI BO MOŽNO
GIBATI V NARAVI.

kOORDINATORJI: SEVNICA

PD Lisca Sevnica

11. 10.POHOD

13. 10. Vadba 1000 gibov 
Društvo Šola zdravja 

po metodi Nikolaya Grishina 

14. 10. Vadba 1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina 
Društvo Šola zdravja 

15. 10. Čar lesa
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, Zavod za gozdove Slovenija, PD Lisca Sevnica

Praznovanje dneva hoje, razstava, sprehod po poti Gozd je kultura

12. 10.Meditativni sprehod 
Društvo za trajnostni razvoj in osebnostno rast - institut Treelogy

skozi gozd

skozi gozd
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Občinske strani

plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok 
vključen. Trenutno je v sevniške vrtce v 473 oddelkih 
vključenih 751 otrok. Vključenost se iz leta v leto 
povečuje, Občina Sevnica pa se potrebam ves čas 
prilagaja z odpiranjem dodatnih novih zmogljivosti. 

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom 
o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem 
polletju leta 2021. Podprli so pristop Občine Sevnica 
h Konvenciji županov za podnebne spremembe in 
energijo. Podali so pozitivno mnenje k imenovanju 
dosedanjega direktorja, mag. Roberta Potočnika, 
za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka 
pri Zidanem Mostu. V Svet javnega zavoda Knjižnica 
Sevnica so imenovali tri predstavnice ustanoviteljice 
Občine Sevnica in tri predstavnice zainteresirane 
javnosti. Med drugimi točkami dnevnega reda so 
sprejeli še četrto letošnjo dopolnitev Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

25. redna seja občinskega sveta je bila v prvem delu 
namenjena obravnavi prostorskih aktov. Sprejete so 
bile tri prostorske spremembe na pobudo zasebnih 
investitorjev za povečanje obsega stavbnega 
zemljišča oziroma za spremembo namembnosti, in 
sicer na območjih poslovne cone Ines Sevnica, na 
območju naselja Loka vzhod in na območju razpršene 
poselitve Križ v krajevni skupnosti Boštanj. 

V prvi obravnavi sta bila obravnavana Odlok o 
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica 
in Elaborat ekonomike z opredelitvijo do stališč in 
pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne 
obravnave navedenega odloka. Gre za območje 
nepozidanih stavbnih zemljišč med Kozjansko in 
Krulejevo ulico ter večstanovanjsko pozidavo na 
Planinski cesti v Sevnici, kjer želi zasebni investitor 
graditi večstanovanjske objekte. Namen gradnje treh 
večstanovanjskih objektov je občinski svet sprejel 
pozitivno, vendar pa je zaradi v razpravi izpostavljenih 
tveganj in previdnosti občinski svet odločanje odložil 
na naslednjo sejo, ko bo pripravljavec akta dodatno 
pojasnil in predstavil geološko stanje in varnostne 
vidike na obravnavanem območju. To vprašanje je 
eden od pomislekov sosednjih lastnikov parcel, ki 
investitorju predlagajo drugačne rešitve. 

V drugi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka 
o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju 
prometa v občini Sevnica, predhodno usklajen s 
predsedniki krajevnih skupnosti in Komunalo Sevnica 
kot izvajalcem gospodarskih javnih služb. Bistvena 
sprememba od obstoječe ureditve je na področju 
izvajanja službe vzdrževanja javnih poti, katerih 
vzdrževalec in upravljavec bo z uveljavitvijo odloka 
Komunala Sevnica. Natančno izvajanje posameznih 
služb bodo opredelili vsakoletni letni izvedbeni 
načrti, pripravljeni v sodelovanju s posameznimi 
krajevnimi skupnostmi. 

Na seji sprejeti predlog Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in 
financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica 
prinaša uskladitve načina izvajanja lokalnih 
gospodarskih javnih služb. Pravilnik ne vpliva na 
sedanjo prakso razporejanja finančnih sredstev za 
delovanje krajevnih skupnosti, prinaša pa uskladitve 
zaradi spremenjenega načina izvajanja javnih služb in 
uskladitve z zakonodajo.

Člani občinskega sveta so podali soglasje k sistemizaciji 
delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in soglasje k 
predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v 
vrtcih na območju občine. Na ceno programa ključno 
vpliva število oddelkov, število in starost otrok v 
oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura 
kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov 
in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se 
ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na 
osebo in se določi v odstotku od cene programa za 
vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. 
Višina plačila se z odločbo določi kot delež, ki ga 

Poročilo 
25. redne občinske seje

www.obcina-sevnica.s i

Zaključen je razpis Sobivam, sodelujem, soodločam 
za oblikovanje participativnega proračuna Občine 
Sevnica 2022. Projekt v občini Sevnica uspešno 
poteka že tretje leto, tokrat prvič z SMS-glasovanjem.  
Za vse projekte skupaj ste občanke in občani namenili 
1037 glasov.

Celoten postopek participativnega proračuna je 
bil izveden skladno z objavljenim razpisom. Kvota, 
namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 
znašala 120.000 evrov; do 20.000 evrov za vsako od 6 
območij. Opredeljena vrednost za posamezni projekt 
je bila od 3.000 do 10.000 evrov. Kvota, namenjena 
za izvedbo participativnega proračuna, je dosežena 
skoraj v celoti – v proračun za leto 2022 se uvrstijo 
pobude v skupni vrednosti 119.721 evrov.

Projekti bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine 
Sevnica za leto 2022, ki ga obravnava in sprejme 
Občinski svet Občine Sevnica. Izbrani projekti so 
objavljeni na povezavi:
https://www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/
participativni-proracun/rezultati-glasovanja/

Participativni 
proračun 2022: 
znani so izbrani projekti 

Odprt je občinski javni razpis za štipendiranje 
bodočih prevzemnikov kmetij. Namen ukrepa je 
finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, 
študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz 
občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali 
na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj 
ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev 
kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi 
uvajanje novega znanja in tehnologij kmetijske 
proizvodnje. Upravičenec do štipendije mora imeti 
stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, 
ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v 
občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 
evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo biti 
hkrati tudi prejemniki državne štipendije ali druge 
občinske štipendije.

Občina Sevnica razpisuje tudi 25 štipendij za šolsko leto 
2021/2022 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe 
za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, tesar, 
izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin 
– orodjar, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, 
pek, mesar, slaščičar, gastronomske in hotelske 
storitve (kuhar), mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec 
suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, 
tapetnik, pečar, polagalec keramičnih oblog, gozdar, 
dimnikar, inštalater strojnih instalacij, kemijski 
tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski 
tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik in lesarski tehnik. 
Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom 
zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na 
povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa 
na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo 
gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter 
tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj 
zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 
24.000 evrov, višina mesečne štipendije 80 evrov.
Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna 
na naši spletni strani oziroma na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. Rok za 
oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 15. 
oktobra 2021.
Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) pa je 
objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za 
študijsko leto 2021/2022. Občine Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica 
podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2021/2022 
štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na 
področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in 
vizualne umetnosti, AV-kulture in konservatorstva-
restavratorstva kulturne dediščine. Rok za prijavo je 
prav tako do vključno 15. oktobra 2021. Razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani RRA, 
za več informacij se zainteresirani lahko obrnejo na 
sedež agencije.

Foto: Canva

Odprti trije razpisi 
za štipendiranje 

Občina Sevnica skupaj z Javnim podjetjem Komunala 
Sevnica po spremembi načina upravljanja veliko 
pozornost namenja skrbi za urejenost pokopališč v 
sevniški občini. Na fotografiji je pogled na zunanjost 
obzidja prostora zadnjega počitka v Sevnici.

Stremimo k urejenosti
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Aktivnostim smo se pridružili tudi v sklopu občinske 
uprave. V tednu mobilnosti smo namreč pozdravili 
novo službeno prevozno sredstvo – kolo, ki ga je 
preizkusil tudi župan Srečko Ocvirk in se iz starega 
v novi del mesta odpravil na delovno srečanje 
ponudnikov Kolektivne blagovne znamke Sevnica. 

Aktivno se vrednotam in sporočilnosti Evropskega 
tedna mobilnosti pridružuje tudi Društvo Univerza 
za tretje življenjsko obdobje (U3) Sevnica. V sklopu 
rednih srečanj društva je potekal posvet o urejenosti 
infrastrukture ter izzivih prometne sedanjosti in 
prihodnosti, na katerem je sodeloval tudi župan 
Srečko Ocvirk. Na varnost v prometu najbolj vplivamo 
posamezniki – z izbiro odgovornega načina vedenja 
in ravnanja. Infrastruktura in tehnika sta pri tem v 
pomembno podporo.

Študijski krožek Spoznavanje vrednot, ki deluje v 
sklopu društva U3 Sevnica, je v sklopu programa 
tedna mobilnosti izvedel še pohod na Zajčjo goro.

Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu akcije 
#ŽupaniZaVolani za en dan postal prostovoljec 
sopotnikov in po opravkih odpeljal občanko, 
uporabnico projekta Sopotniki.

Vrednote Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal 
od 16. do 22. septembra, so spodbujale h gibanju v 
povezavi s trajnostnimi spremembami potovalnih 
navad. V sodelovanju z društvi in organizacijami so 
po številnih občinah, tudi v občini Sevnica, potekale 
različne aktivnosti. 
Program Sevniškega tedna mobilnosti se je prvi dan 
začel z jutranjo vadbo 1000 gibov za člane Društva 
šola zdravja Sevnica na več lokacijah po občini. Z 
delavnico Ostanimo mobilni se je pridružil Center 
za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica in 
povabil na test hoje. Redna telesna vadba in dobra 
telesna kondicija imata izjemen pomen na vse vidike 
zdravja, tudi duševno. Vsebine dela sta predstavila 
Center za duševno zdravje odraslih ter Center za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki prav tako 
delujeta pod okriljem Zdravstvenega doma Sevnica. 
Dogajanje je potekalo pri Srednji šoli Sevnica.

Osrednji namen Parkirnega dne je bil opozoriti na 
možnosti drugačne rabe parkirišča, ko ta ni zaseden 
z avtomobili. Parkirišče pri kmečki tržnici Sevnica je 
v tem duhu postreglo s prikazom vadbe 1000 gibov, 
na voljo je bila popravljalnica in izposojevalnica koles, 
vsebina malega osteotlona, pa sprejem kolesarjev na 
poti od Radeč do Brežic. Namenu smo predali novo 
stojalo za kolesa, prav tako na Blanci. 

Sevniški 
teden mobilnosti

Vsako leto se aktivnostim ob Sevniškem tednu 
mobilnosti pridružijo v Društvu za preprečevanje 
osteoporoze Posavje – enoti Sevnica in Planinskem 
društvu Lisca Sevnica. V svežini jesenskega dne so se, 
odeti v dobro voljo, odpravili na pohoda po Sevnici 
z okolico. S svojo aktivnostjo, povezovalnostjo in 
močno motivacijo so velik vzgled vsem generacijam. 

Posebno pozornost pomenu gibanja so namenjali 
po več šolah in vrtcih, in sicer z ocenjevanjem 
prometnih ureditev s podeljevanjem smeškov in 
kiskov, pešbusom, ureditvijo »šolske ulice« in drugimi 
aktivnostmi, s katerimi so otroci z igro spoznavali in 
utrjevali načine trajnostne mobilnosti. 
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V soboto, 11. septembra, je organizatorjem bazarja 
v Sevnici Koraki za Urbana s pomočjo obiskovalcev, 
pohodnikov, tekmovalcev na teniškem turnirju in 
poslanimi sporočili Urban5 na 1919 uspelo zbrati 
37.785,94 EUR.

V prijetnem sobotnem dopoldnevu se je na ploščadi 
pred športnim domom zbrala pestra množica staršev 
z otoki. Ti so po otvoritvenem pozdravu župana 
Srečka Ocvirka, direktorice KŠTM Mojce Pernovšek 
ter Špele in Sama Miroševiča skupaj odšli na 
pohod do Sv. Roka. Po vrnitvi s pohoda in preštetih 
korakih za Urbana se je bazar nadaljeval z lutkovno 
predstavo, glasbenimi točkami Sarah Senica in Alena 
Zabasu, diskom Kreativnih animatorjev, teniškim 
turnirjem za Urbana ter NARF-igrami Mini kraljestva. 
Obiskovalci so se v nadaljevanju razveselili nastopa 
otroške pevke Romane Krajnčar in reparja Nipkeja. 
Na stojnicah so ponudbo predstavile članice Aktiva 
kmečkih žena Sevnica in izkupiček podarile Urbanu.
Organizacijski odbor so sestavljali DBV Ippon, 
Fundacija CNNB1, KŠTM Sevnica in PD Lisca Sevnica, 
vsi pa se zahvaljujejo vsem donatorjem dobrot, s 
katerimi so se posladkali mladi obiskovalci.

Miran Grubenšek

DBV Ippon in 
Fundacija CNNB1 
v Sevnici z bazarjem
za Urbana uspešna

V ponedeljek, 13. septembra, je v Laškem potekala 
slavnostna podelitev certifikatov Družbeno 
odgovoren delodajalec podjetjem in organizacijam, 
ki so se v postopek certificiranja prijavila lani in letos. 
To je bila prva podelitev certifikatov podjetjem. Med 
prejemniki tega certifikata je tudi KŠTM Sevnica. 
Namen certifikata 
Družbeno odgovoren 
delodajalec je izboljševati 
kakovost delovnega 
okolja v Sloveniji, ki 
prek nabora ukrepov 
delodajalcem ponuja 
številne priložnosti. 
Zaradi tega in zato, ker se 
zavedamo pomembnosti 
dobrega delovnega 
okolja in dobrega 
organizacijskega ozračja 
za večje zadovoljstvo 
zaposlenih, se je zavod 
odločil k temu projektu 
pristopiti v letu 2020 in 
to v sklopu Usklajevanja 
zasebnega in poklicnega 
življenja.
Certifikat Družbeno 
odgovoren delodajalec 
so oblikovali na Ekvilib 
inštitutu, partnerji 
v projektu pa so še 
GZS, Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije in 
Združenje delodajalcev 
Slovenije. 
Od vseh organizacij se 
čedalje več pričakuje od 
družbeno odgovornega 
poslovanja v najširšem 
pomenu. Certifikat 
pomeni KŠTM Sevnica 
potrditev družbeno 
odgovornega delovanja v 
praksi. Z njim si tudi širimo 
možnosti, da to sporočilo 
posredujemo med naše 
potrošnike, dobavitelje, 
druge poslovne partnerje 
in lokalno skupnost. 

Pristopni certifikat 
Družbeno odgovoren 
delodajalec prejel tudi 
KŠTM Sevnica 

V majhni vasi v bližini Lovrenca je 19. septembra 
potekala slovesnost v spomin na šest padlih 
partizanskih kurirjev, ki so svoja mlada življenja 
izgubili leta 1944 v boju z nemškim okupatorjem. Ta 
jih je našel in ustrelil zaradi domačega izdajalca. 

Osrednji govornik je bil bivši predsednik Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB Republike 
Slovenije Tit Turnšek. Orisal je spomine na pretekle 
dogodke in opozoril na nevarnost ponovnega 
rojevanja neonacizma in klerofašizma. Podžupan 
občine Sevnica Janez Kukec je pozdravil vse navzoče 
in poudaril zgodovinski pomen NOB, ki ga je 
treba ohranjati in obujati spomine na te dogodke. 

Okroglice 2021

Tradicionalna prireditev na Okroglicah, ki se je je 
tokrat udeležila le peščica obiskovalk in obiskovalcev 
zaradi covida-19, je bila namenjena tudi 80. obletnici 
ustanovitve Osvobodilne fronte. Predsednica ZB 
za vrednote NOB Sevnica Vladka Blas, predsednik 
sevniškega KO DIS 1941–1945 Vinko Zalezina in 
predstavnik OZVVS Sevnica Ivan Kocilija so položili 
venec k spomeniku padlim partizanskim kurirjem 
na Okroglicah. Program je povezovala Estera Savić - 
Bizjak.

Vladka Blas, ZB Sevnica

Prejemniki certifikatov (foto: Matic Kremžar)

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani
Krajevne skupnosti Krmelj.

je v mesecu oktobru odeta v praznične barve.
Krajevna skupnost Krmelj 

Že vrsto let 22. oktobra praznujemo krajevni praznik.

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

Pripravili bomo priložnostno obeležitev,

in medsebojnega spoštovanja.

Upamo, da bo letošnje praznovanje 

naj v nas utrjuje pripadnost

Vsako leto je to mesec, ko se zvrsti več dogodkov.

lahko potekalo na način, kot smo ga vajeni.

Naj bo praznični oktober razlog ponosa na domače kraje,

ter naj bo priložnost za krepitev sodelovanja

Iskrene čestitke in vse dobro.

Svet Krajevne skupnosti Krmelj 
s predsednico Klementino Žvar

KRAJEVNA SKUPNOST 
KRMELJ

Certifikat potrjuje, da razmišljamo pravilno in se 
razvijamo v pravi smeri.
Certifikat je tudi priložnost, da delovno okolje 
spreminjamo na bolje in za sodelavce ustvarjamo 
dodano vrednost. To pa navsezadnje ustvarjamo vsi 
skupaj, saj so sodelavci z različnih področij sodelovali 
v projektni skupini za pridobitev certifikata. 
Prepričani smo, da bomo tudi zaradi tega certifikata 
gradili nove, sveže, uspešne zgodbe v delovnem 
okolju, da bodo te zaživele in živele.

Certifikat je v imenu sodelavcev KŠTM Sevnica od 
ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Janeza Cigler Kralja prevzela direktorica 
KŠTM Sevnica. 
Minister je v nagovoru med drugim izpostavil, da 
bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k 
zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi 
in ozračju ter zagotavljanju varnega in zdravju 
prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in 
hitreje premagala številne družbene izzive, ki so 
povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, 
nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile 
ipd., pa tudi težave zaradi epidemije.

Vir: KŠTM Sevnica

Prevzem certifikata KŠTM Sevnica (foto: Matic Kremžar)
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17. julija - Srečanje težjih invalidov Krmelj
Dne 17. julija smo v Krmelju priredili srečanje 
težjih invalidov Sevnica. Zbrali smo se ob 13. uri v 
Gasilskem domu PGD Krmelj. Udeležilo se nas ga 
je 25 članov Krmelja, Šentjanža in Tržišča. Pozdravil 
nas je predsednik DI Sevnica Franc Boljte. Po odlični 
hrani, ki naj jo je pripravilo Gostišče Barbara, nas 
je gospa Mili Majcen poučila o pripravi čajev in 
njihovih zdravilnih učinkih. Člani so imeli kar nekaj 
vprašanj, na katere jim je z veseljem odgovorila. V 
nadaljevanju smo se še družili ob petju in glasbi, za 
katero je poskrbel predsednik PGD Krmelj, Edvard 
Jankovič.
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri uresničitvi tega 
srečanja, se iskreno zahvaljujem, prav tako tudi vsem 
članom, ki so se srečanja udeležili. Bilo je zelo lepo. 

Renata Osrajnik 

17. julij - Pikado, Hrastnik
Društvo invalidov Hrastnik je bil organizator 
regijskega prvenstva ZDIS za regijo Posavje/Zasavje z 
Dolenjsko. Naše društvo je nastopilo samo v moški 
konkurenci, sodelovalo pa je 12 ekip. Na državno 
prvenstvo Slovenije se uvrstijo prve tri ekipe, med 
njimi je bila tudi DI Sevnica. Vrstni red moških je bil 
naslednji: 1. DI Trbovlje, 2. DI Sevnica in 3. DI Krško. 
Za DI Sevnico so nastopili Jože Kelnarič, Ivan Umek, 
Janez Gole in Jože Simonišek. Za lepo uvrstitev vsem 
članom čestitamo.

24. julij - Srečanje težjih invalidov Sevnica
V soboto, 24. julija, je DI Sevnica organiziral 
tradicionalno srečanje težjih invalidov našega 
društva, in sicer na Šmarčni v prostorih gasilskega 
doma. Srečanja se je udeležilo 53 članov, pozdravila 
pa sta jih organizator Franc Dobovšek in predsednik 
DI Sevnica Franc Boljte, za uvod smo poslušali

Poletne aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica

predavanje članice društva za biološko dinamično 
gospodarjenje Ajda Posavje Majde Hriberšek.
Po predavanju sta bila na vrsti pogostitev in prijetno 
druženje.
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.

12. avgust - Igra na Studencu pri Domžalah 
Društvo invalidov Sevnica si je v četrtek, 12. avgusta, 
ogledalo igro Pri belem konjičku, odlično pa jo je 
odigrala igralska skupina Kulturnega društva Mirana 
Jarca Škocjan – Studenec pri Domžalah. Tja smo se 
odpeljali z avtobusom prevoznika AP Novak. Odlična 
predstava je trajala tri ure in nas vse navdušila. V 
poznih jutranjih urah smo se vrnili proti domu.

Skrb za invalide 
Julija je Medobčinsko društvo delovnih invalidov 
Celje, ki ga vodi ga. Dragica Mirnik, Društvu invalidov 
Sevnica doniralo dva invalidska vozička za invalide 
DI Sevnica, ki imajo omejene gibalne sposobnosti. 
Prevzel ju je predsednik DI Sevnica Franc Boljte in ju 
dostavil v DI Sevnica.

Uporaba invalidskih vozičkov v DI Sevnica je 
brezplačna in je namenjena vsem članom, ki bi ga 
začasno potrebovali po težkih operativnih posegih, 
ko so njihove gibalne sposobnosti omejene, pa tudi 
invalidom, ki imajo trajne gibalne nesposobnosti, ali 
starejšim članom, ki so se jim gibalne sposobnosti 
tako poslabšale, da potrebujejo invalidski voziček.
Vodstvo društva je zelo zadovoljno, da lahko svojim 
članom poleg preostalih dejavnosti, ki jih izvajamo, 
ponudimo tudi to pomoč, saj so invalidi velikokrat 
prikrajšani za mobilnost in gibanje zunaj svojega 
doma, s to pridobitve pa jim bomo olajšali življenje. 
Medobčinskemu društvu delovnih invalidov Celje 
in njeni predsednici Dragici Mernik se DI Sevnica 
iskreno zahvaljuje za to pridobitev, obenem pa 
hvala njenemu pokrovitelju za pomoč invalidom z 
omejenimi sposobnostmi.

Vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost 
ob prazniku Krajevne skupnosti Šentjanž.

V soboto, 30. oktobra 2021, 
bomo slavnostno obeležili 80-letnico junaškega boja 

Milana Majcna in Jančija Mevžlja.

Ob 10. uri bo polaganje venca pri spominskem obeležju v Murencah. 
Ob 11. uri bo sledila osrednja slovesnost na trgu v Šentjanžu.

   

Vsebine bodo potekale skladno z upoštevanjem epidemioloških omejitev.

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

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

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

s predsednikom Boštjanom Repovžem 

Spoštovane krajanke, 
spoštovani krajani. 

KRAJEVNA SKUPNOST 

ŠENTJANŽ

Svet Krajevne Svet Krajevne skupnosti 
Loka pri Zidanem Mostu 

s predsednikom Aleksom Filetom

Predvidoma v petek, 8. oktobra, ob 17. uri 
bomo pripravili obeležitev, 

o kateri vas bomo še obvestili na krajevno običajen način 
in na spletni strani Občine Sevnica. 

Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu 
je leta 2019 prvič praznovala svoj praznik. 

Po enoletni prekinitvi si letos ponovno želimo, 
da bi nam uspelo izmenjati mnenja, izkušnje in pričakovanja, 

ki so za krajevno skupnost velikega pomena. 

Ob krajevnem prazniku vsem krajankam in krajanom 
izrekamo iskrene čestitke 

in želimo čim več priložnosti za krepitev vezi v skupnosti, 
v kateri in s katero živite ter jo soustvarjate. 

Krajevna skupnost 
Loka pri Zidanem Mostu

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

Razstava ročnih del sekcije Mravljice in predavanje 
o zdravstvu, dr. Golouha, DI Sevnica
Na začetku septembra smo pri DI Sevnica organizirali 
dogodek, ki je združeval izobraževanje in kulturo, 
zadnja pa je predvsem hrana za dušo. 
Lična razstava ročnih del, na kateri smo članice sekcije 
za ročna dela na ogled postavile svoje izdelke, je bila 
pravi uvod v predavanje doktorja Golouha o depresiji, 
pogosti bolezni današnjega časa. Menim, da se 
marsikomu ne bi bilo treba soočati s to boleznijo, če 
bi si kdaj ogledal kako podobno razstavo. Pritegnila 
bi ga k razmišljanju o zaposlitvi in zapolnitvi prostega 
časa. V vsak izdelek je vloženo veliko truda in ljubezni 
do ročnih spretnosti. Tako bi tudi antidepresivi in 
analgetiki odpadli, seveda v škodo farmacije …
Na našem društvu članice željno čakajo vsake 
delavnice ročnih del, da si tam pridobijo novo znanje 
o tehnikah, ki jih veselijo in jih nato predajajo naprej.

Jožica Ameršek

28. avgust - Šahovsko tekmovanje ZDIS Sevnica 
Društvo invalidov Sevnica je bilo organizator 
tekmovanja v šahu,ekipno za Posavje - Zasavje z 
Dolenjsko in Ljubljansko regijo za leto 2021.
Sodelovalo je osem štiričlanskih ekip, vsakdo 
igra z vsakim. Prvi trije pa se uvrstijo na državno 
paraprvenstvo invalidov Slovenije. 
Vrstni red je bil naslednji: 1. DI Krško, 2. DI Zagorje, 3. 
DI Črnomelj, 4. DI Ribnica, 5. MDI Domžale. 6 .MDI 
Ljubljana Moste Polje, 7. DI Hrastnik in 8. DI Sevnica
Za DI Sevnica so nastopili: Ludvik Cvirn, Martin Mirt, 
Damjan Škerbec in Franci Praznik. Po končanem 
tekmovanju je bila podelitev, prvi trije so dobili 
medalje, prvi pa pokal v trajno last. Zahvaljujemo 
se vsem, ki so sodelovali pri tekmovanju, in sicer 
tekmovalcem za pošteno igro in tudi vsem, ki so 
pomagali pri izvedbi tekmovanje. Še posebno 
pa Osnovni šoli Savo Kladnik Sevnica za uporabo 
prostora.

Vir: DU Sevnica 
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TZOS

V nedeljo, 12. septembra, se je končalo spletno 
glasovanje natečaja Moja dežela, lepa in gostoljubna. 

Med zmagovalci spletnega glasovanja, ki bodo na 
Dnevih slovenskega turizma 13. oktobra prejeli 
posebno priznanje ljubljenec ljudskih src, je tudi 
Šmarčna. V kategoriji mestnih, trških in vaških jeder 
je prejela kar 618 glasov, kar jo je postavilo v vrh. 
Hvala vsem, ki ste oddali svoj glas, in čestitke 
Šmarčanom, ki si to priznanje vsekakor zaslužijo. 

Vir: Turistična zveze občine Sevnica

Foto: Jože Hvala

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna: 
zmaga tudi v Sevnico

Leta 2018 je Sevnica kot 
turistična destinacija 
v sklopu zelene 
sheme slovenskega 
turizma prejela srebrni 
znak Slovenia green 

destination, ki ga Slovenska turistična organizacija 
podeljuje destinacijam, ki se zavezujejo k zelenemu, 
trajnostnemu, okolju, kulturi in ljudem prijaznemu 
razvoju turizma. V letu 2021 moramo skladno s 
shemo opraviti postopek recertificiranja oziroma 
nove celostne preverbe po prenovljenih in 
dopolnjenih kriterijih sheme. 

V postopku ponovne presoje je zelo pomembno 
poglavje sodelovanje s turističnimi ponudniki v 
destinaciji in izmenjava informacij ter izkušenj, 
zato smo se v ponedeljek, 13. septembra, v Hotelu 
Ajdovec na delovno-izobraževalnem sestanku 
srečali predstavniki zelene skupine, Občine Sevnica, 
Komunale Sevnica, turistični ponudniki in pridelovalci 
oziroma obrtniki, ki so vključeni v Kolektivno 
blagovno znamko Sevnica Premium.
Na srečanju smo govorili o številnih za turizem 
pomembnih temah. Uvodoma smo na kratko 
predstavili Zeleno shemo slovenskega turizma, 
govorili o pomenu sheme za promocijo in 
prepoznavnost Sevnice in turističnih ponudnikih v 
destinaciji Sevnica, trenutnemu postopku ponovne 
presoje ter izmenjali mnenja in poglede o smernicah 
turističnega razvoja destinacije Sevnica. 

V osrednjem delu smo 
predstavili možnosti 
pridobitve trajnostnih 
okoljskih znakov za 
turistične ponudnike, kar 
sta nam na podlagi lastnih 
izkušenj še dodatno 
pojasnila:
· Hotel Ajdovec, ki je v 
letu 2021 prejel znak 
Travelife in znak Green 
Accomodation
· ter Gostišče Repovž, ki je tudi v letu 
2021 prejelo okoljski znak Green 
Key, znak Green Cuisine in Green 
Accomodation.
Nadalje so člani zelene skupine, ki so 
poznavalci posameznih, za destinacijo in turistične 
ponudnike pomembnih vplivnih dejavnikov, 
predstavili posamezne okoljsko pomembne sklope 
ter merila, kot so oskrba z vodo, odpadne vode 
in možnosti ponovne uporabe odpadne vode. 
Poudarek je bil na nujnosti varčevanja z energijo in 
o uveljavljanju ter uporabi zelenih oblik energije, 
zlasti tudi pri turističnih ponudnikih, sistemih 
ravnanja z odpadki v destinaciji Sevnica, možnostih 
zmanjševanja in ponovne uporabe odpadkov.

V okviru zelene sheme zbiramo in pripravljamo 
številne informacije, podatke, turistična gradiva … ki 
vam jih lahko posredujemo in nekatera objavljamo 
tudi na spletni strani www.visit-sevnica.com (podstran 
»O Sevnici« / »Sevnica –zelena destinacija«), veliko 
uporabnih informacij o kolesarstvu, konjeništvu in 
pohodništvu pa najdete tudi na spletni strani www.
bikeridewalk.si.

Tole priložnost pa želimo izkoristiti, da vas pozovemo 
k izpolnjevanju ankete v okviru zelene sheme 
slovenskega turizma, ki jo izpolnite na spletnem 
mestu https://www.1ka.si/a/343707, do katerega 
zelo hitro dostopite tudi prek sledeče QR kode.

Veseli in hvaležni bomo vašega odziva ter se vam že 
v naprej zahvaljujemo za sodelovanje ter izpolnjene 
ankete!

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Zelena 
destinacija Sevnica in 
zeleni turistični ponudniki

Vse od konca avgusta do konca septembra se 
je bilo v Posavju mogoče predajati gurmanskim 
užitkom. V sklopu meseca Okusov Posavja so se 
zvrstili butični dogodki, vinski večeri, kulinarični 
ulični festivali in večeri poletne glasbe. Med njimi v 
občini Sevnica Sevn'ška kuhinja na trgu in kulinarični 
večer s 5-hodnim menijem Gostilne Repovž in 
vinsko spremljavo penin Domaine Slapšak na Telčah. 

Kulinarično, pivsko in vinsko spremljavo Sevnice 
smo ob tej priložnosti ponesli tudi onstran občinskih 
meja – vino Kobal je skupaj z Jeleničem dopolnil 
kulinarični večer v Gostilni Jež na Jagnjenici in s CPT 
Krško ter ponudniki destinacije Čatež in Posavje na 
Slovenskem večeru v Celovcu. Ta je bil 17. septembra 
v sklopu prireditev Dnevi alpsko-jadranske kuhinje.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

September – 
mesec Okusov Posavja

Konec septembra smo v Sevnici in Posavju gostili 
ekipo oddaje Na lepše. Z namenom odkrivanja 
delčka Slovenie Green Gourmet Routa (SGGR) – 
gastronomske kolesarske poti po Sloveniji, je na kolo 
sedla Mojca Mavec in se prepustila doživetjem, ki jih 
ponuja vhodni del Slovenije. 

Z vlakom se je pripeljala do Brega, kjer jo je že čakalo 
električno kolo iz Kolesarskega centra Sevnica Krško. 
Le streljaj naprej, po mostu čez Savo, jo je ustavil Ciril 
Dolinšek in jo povabil h kavsanju, odžejala se je s 
siunškim piciklom, nizkoalkoholnim pivom pivovarne 
APE, in se okrepčala v restavraciji Ajda. Odkrivanje 
posavskih zgodb pa s tem še ni bilo končano. 
Vabljeni, da si celotno popotovanje ogledate v prvi 
oddaji nove sezone Na lepše v petek, 1. oktobra, ob 
21.25, ali ponovitev v nedeljo, 3. oktobra, ob 14.45, 
na RTV SLO 1. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Prva oktobrska oddaja 
Na lepše na Green 
Gourmet Route

V Aktivu kmečkih žena Zabukovje smo konec avgusta 
praznovale 30-letnico delovanja aktiva. Organizirali 
smo podelitev priznanj in zahval, prireditev pa je 
zaradi trenutnih razmer potekala v ožjem krogu. 

Dogodek so popestrili folklorna skupina DUS Spomin, 
pevska skupina Rosa in harmonikar. Ob 30-letnici 
smo članice aktiva pripravile tudi etnološko razstavo 
kmečke opreme, ki so si jo nekateri že ogledali in so 
nad njo navdušeni. 

Razstavo si je mogoče še ogledati po predhodni 
najavi predsednici aktiva Albini Sehur na telefonsko 
številko 031 230 283. Vabljeni.

Albina Sehur, predsednica AKŽ Zabukovje

Folklorna skupina DUS Spomin

Podelitev 
priznanj in zahval 
ob 30-letnici Aktiva 
kmečkih žena Zabukovje

Podelitv priznanj
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Turizem

V september smo v Sevnici vstopili s pestrim 
dvodnevnim dogajanjem, ki je pospremilo odprtje 
novih prostorov Doživljaja, turistične agencije 
Posavje in turistično informacijske pisarne. Z 
dogodki smo obeležili tudi 15 let delovanja Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost, ki 
je bil z namenom učinkovite organizacije, razvoja in 
spodbujanja družbenih dejavnosti Občine Sevnica 
ustanovljen leta 2006.

V petek, 3. septembra, je medenemu doživetju – 
Medeni turi – sledilo odprtje novih prostorov na 
Glavnem trgu 19 v starem mestnem jedru Sevnice. 
V krajšem kulturnem programu, ki ga je popestril 
brežiški kantavtor Robert Petan, sta zbrane nagovorila 
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in 
podžupan občine Sevnica Janez Kukec. Prerezala sta 
tudi trak in slovesno odprla vrata v Doživljaj. 
Dogajanje se je 
nadaljevalo v 
popoldan in zgodnji 
večer, ko je bila v parku 
pri Občini Sevnica že 
tradicionalna Sevn'ška 
kuhinja na trgu. Na 
14 stojnicah je bilo 
mogoče uživati v 
pristnih posavskih 
okusih – jedeh, vinih 
in pivu. Omamne 
vonjave, ki so se 
širile po trgu, so na 
prizorišče privabile 
številne ljubitelje 
dobre hrane in pijače. 
Poskrbljeno je bilo tudi za animacijo najmlajših. 
Za ljubitelje kulture so s fotokotičkom in projekcijo 
sodobne fotografije na pročelje spodnjega gradu 
poskrbeli člani Fotoganka iz Ljubljane. Dogodek je 
potekal v sklopu meseca Okusov Posavja. 

Dogajanje se je nadaljevalo v soboto, 4. septembra, 
ko je na stojnicah v parku pri občini zadišalo po 
praženem krompirju. Pripravljali so ga člani Aktiva 
žena Tržišče, KŠD Log, TD Tržišče, TD Loka pri 
Zidanem Mostu, člani Planinskega društva Lisca 
Sevnica in ekipa KŠTM Sevnica. Kot se spodobi za 
prvo soboto v septembru, so na svoj račun prišli vsi 
ljubitelji te tradicionalne slovenske jedi. Ponudbo so 
popestrili ponudniki kolektivne blagovne znamke 
Sevnica Premium. Prvi september je bil tako prav 
zares DOŽIVLJAJski. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Tanja Urek, Klemen Bec, Annemarie Culetto

DOŽIVLJAJski 
konec tedna v Sevnici

Na https://www.kstm.si/javni-razpisi.html je odprt 
razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne 
blagovne znamke Sevnica Premium za pridelke 
in živilske izdelke ter rokodelske izdelke in izdelke 
unikatnega in industrijskega oblikovanja. Ponudniki 
lahko svoje izdelke prijavite na ocenjevanje do 
vključno 10. oktobra, in sicer tako, da izpolnjeno 
vlogo in prijavnico pošljete na annemarie.culetto@
kstm.si ali po pošti na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 
8290 Sevnica s pripisom Za razpis KBZ. Ocenjevanje 
bo potekalo 14. oktobra 2021. Ponudniki, katerih 
izdelki bodo pozitivno ocenjeni, se bodo vključili 
v mrežo ponudnikov kolektivne blagovne znamke 
Sevnica Premium, po vzoru modela kolektivnih 
blagovnih znamk izvorno slovensko.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na 
07 81 61 081 Annemarie Culetto vsak delovnik med 
7. in 15. uro. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Odprt je razpis 
za pridobitev pravice 
do uporabe kolektivne 
blagovne znamke 
Sevnica Premium

S septembrom je Doživljaj odprl vrata v prenovljenih 
prostorih na Glavnem trgu 19. Prenovo pritličnih 
prostorov spodnjega gradu je začela Občina Sevnica, 
in sicer s sredstvi, pridobljenimi na evropskih razpisih. 

Končna podoba je rezultat sodelovanja s KŠTM 
Sevnica, ki je postal upravljavec prostora. V sodobno 
opremljenih prostorih obiskovalce čaka bogat nabor 
lokalnih spominkov, izdelkov in pridelkov, pri čemer 
na policah še posebej izstopajo tisti, ki jih odlikuje 
certifikat kolektivne blagovne znamke Sevnica 
Premium, in linija First Lady. V odpiralnem času 
Doživljaja vam lahko predstavimo najaktualnejšo 
turistično ponudbo, pripravimo program izleta in 
vas seznanimo s prireditvami in dogodki v občini. 
V želji, da bi novi prostori postali stičišče in sidrišče 
popotnikov, turistov, obiskovalcev in domačinov in 
da bi v teh prostorih vsi našli informacije, ki bi jih 
želeli, vas vabimo, da nas v zimskem času obiščete 
od ponedeljka do petka, med 9. in 16. uro, ter ob 
sobotah med 9. in 13. uro. Dobrodošli.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 

Foto: Tanja Urek, Občina Sevnica

Oživljanje 
starega mestnega jedra

O turističnih bonih in bonih21 je bilo že veliko 
napisanega in povedanega. Ti dve vrsti dobroimetja 
se razlikujeta predvsem glede na dejavnosti, pri 
katerih jih lahko uporabimo. Turistični boni, ki smo jih 
državljani prejeli v letu 2020, so se lahko unovčevali 
izključno pri ponudnikih nastanitev, za prenočitev 
ali prenočitev z zajtrkom. Bonu21 pa so področja 
uporabe razširili. Uporabljamo ga lahko na področju 
turizma, gostinske dejavnosti, športa in kulture. 
Ponudnik, pri katerem je bon21 mogoče unovčiti, 
je moral imeti kot glavno dejavnost registrirano eno 
izmed zakonsko predpisanih SKD-dejavnosti. 

V prejšnji številki smo že pisali o storitvah KŠTM 
Sevnica, za katere lahko uporabite bon21. Odziv je bil 
dober, večinoma smo za bone prodajali vstopnice za 
koncerte v sklopu SGP. Še vedno jih lahko uporabite 
za ogled gradu, večerni obisk pri grofici Mathilde, 
Medeno turo, vstopnino za ogled gradu s pokušino 
lokalnih dobrot, Ajdovsko, Pastirčkovo in Knapovsko 
košarico, degustacije na gradu in za najem Grajske 
vile.

Poleg tega smo možnost unovčenja preverili tudi 
pri preostalih ponudnikih v naši občini. Če smo pri 
preverjanju koga zgrešili, prosimo, da nam sporočite, 
da vas lahko uvrstimo v našo evidenco.

Bon21 je unovčljiv pri naslednjih ponudnikih: 
na Turističnih kmetijah Grobelnik in Celestina, v 
gostiščih Barbara, Dolinšek, Močivnik, Majcen – 
Ulčnik, v gostilnah Janc, Kregl in Rajska kuhna, v 
Hotelu Ajdovec, Restavraciji Ajda in slaščičarni Julija, 
v Tončkovem domu na Lisci, v Okrepčevalnici Mica, v 
Pekarni in kavarni Kruhek, Piceriji Rondo ter v Vinski 
kleti Mastnak in Vinskem dvoru Deu. Unovčljiv je 
tudi na pop-up dogodkih na Telčah, kjer Gostilna 
Repovž (ki je trenutno zaprta zaradi prenove) 
sodeluje z Domaine Slapšak. Mogoče ga je uporabiti 
tudi pri ponudnikih zasebnih sob: v Počitniških hišah 
Neokrnjena narava, Winyard Getaway ter Country 
house Mirt in na glampingu – Piknik pod kozolcem, v 
Studiu Vitaja ter King's Gym in Turizem, prevozi, šola 
vožnje Prah Sevnica d.o.o..

Za unovčitev sta potrebni podpisana izjava, s katero 
potrjujete unovčitev bona, in fotokopija osebnega 
dokumenta. Svetujemo vam, da preverite, ali in 
kolikšen je najmanjši znesek, pri katerem je bon 
mogoče uporabiti. Ponudniki namreč lahko določijo 
minimalni znesek za unovčitev. Boni so unovčljivi še 
do konca tega leta. Vabimo vas, da jih izkoristite tudi 
v lokalnem okolju.

Urška Colner, KŠTM Sevnica

Kam z Bonom21 
v občini Sevnica? 
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Kultura

Kot zadnji dogodek v sklopu Sevniškega grajskega 
poletja smo 9. septembra ob 19. uri v grajskem parku 
organizirali stand up večer z Boštjanom Gorencom - 
Pižamo in s Sašem Staretom. Njune šale so razmigale 
naše trebušne mišice in poskrbele, da smo malo 
pozabili na vsakdanji stres. 

Vabimo vas na razstavo Artkuma 2021, ki bo na 
ogled v Mosconovi galeriji od 1. do 31. oktobra, in 
razstavo Radogosta v Stari galeriji, ki bo na ogled od 
6. do 31. oktobra, v času, ko je grad odprt. Prav tako 
vas vabimo na ogled razstave Nika Anikisa in vseh 
preostalih prostorov gradu Sevnica.
Pri nas lahko prav tako naročite degustacije, 
pogostitve ali pa se dogovorite za najem grajske vile. 
Zaradi trenutnih razmer v državi in po svetu pri vseh 
dogodkih upoštevamo vsa priporočila, ki veljajo v 
skrbi za naše zdravje.
Vabljeni, da spremljate dogajanje na spletni strani 
FB Grad Sevnica in FB KŠTM Sevnica, ali pa obiščete 
našo spletno stran www.kstm.si, da katerega izmed 
dogodkov ne bi zamudili.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Foto: Nika Kramžar

Dogajanje 
na gradu Sevnica

Moč slikarstva je lahko zelo velika, 
zlasti če ima radikalen naboj. R. S.

Tak temeljit in korenit naboj v slikarstvu lahko z 
vsem občudujočim zanosom »pripišemo« naši 
oktobrski gostji v Oknu Radogost in Stari galeriji na 
našem gradu – slikarki, magistri, tudi mentorici in 
pedagoginji Martini Hegediš iz Trebnjega.
V zadnjem septembrskem Radogostu se je prvič 
zgodilo, da so bili zavrnjeni obiskovalci, ki se niso 
mogli udeležiti odprtja razstave. Ena od obiskovalk 
je razstavo posnela na mobitel in pred vrati gradu 
posnetek razstave pokazala zavrnjenim gledalcem. 
Da se to ne bi ponovilo, moramo zaradi »ah in 
oh« upoštevati navodila in PCT, da bomo lahko 
polnoštevilno odprli razstavo Martine Hegeduš v 
sredo, 6. oktobra, ob 18. uri.

Začetna slovesnost bo zgodila v Grajski kapeli z 
recitalom nastopajočih glasbenikov iz Glasbene šole 
Marjana Kozine iz Novega mesta.
Martinina privrženost in pridnost ob talentu in 
vedenju jo apostrofira za aspiranta lepote življenja in 
sobivanja. Ena redkih ima dosežen velik privilegij, da 
ima svoje zgodbe, aspiracije, sanje, upe in strahove, 
ker je zmožna svoja občutenja formulirati v obliki 
umetniškega dela. Široko in globoko vnemo njene 
ustvarjalnosti do ciljev in uspešnosti ne vodi samo 
enoznačna, premočrtna pot, ampak meandrski 
preplet navdiha, simbolike, estetike, tudi filozofije in 
etike. 

Tako spoznavamo: da umetnost spodbuja širino 
razmislekov o(v)času, v katerem živimo.

Rudi Stopar

Radogost večer 
z Martino Hegediš

V sklopu projekta Ajdi! bomo na gradu Sevnica 
nadgradili in posodobili razstavo o Ajdovskem gradcu 
z različnimi zvočnimi in vizualnim učinki. 
Projekt smo že začeli uresničevati, k sodelovanju pa 
smo povabili tudi učence OŠ Sava Kladnika. 

Snemanje 
zvočnih učinkov 
na Ajdovskem gradcu

Tako smo se skupaj odpravili na Ajdovski gradec in 
posneli zvoke otroške igre, njihovo hojo, zvoke orodja 
in celo nekaj latinskih besed. Snemanja smo se lotili 
na lokaciji, saj želimo, da bo razstava opremljena s 
čim bolj pristnimi zvoki. 

Eva Urh, KŠTM Sevnica
V četrtek, 26. avgusta, smo v sklopu Sevniškega 
grajskega poletja priredili otroško predstavo 
Zvezdana in Zvonko v Cirkusu naj zares. 

Artistka Zvezdana in klovn Zvonko iz Miškinega 
gledališča sta večglavo otroško množico do srca 
nasmejala in jih privabila k sodelovanju. 

Z uporabo domišljije, glasbe in pantomime, nevidnih 
cirkuških pripomočkov in nepozabnih trikov sta 
odpeljala otroke in nas odrasle v čudežni svet 
cirkuškega življenja, v katerem lahko vsak postane, 
kar si želi.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Otroška predstava 
Zvezdana in Zvonko 
v Cirkusu naj zares

V sklopu sevniškega grajskega poletja 2021 so 2. 
septembra ob 19.30 v grajskem parku nastopili 
Kvatropirci, ki so za mnoge ena najboljših in najbolj 
priljubljenih slovenskih vokalnih skupin. Ob svoji 
10-letnici delovanja so se odpravili na turnejo po 
Sloveniji. Po prvi razprodani samostojni turneji v 
lanski sezoni je skupina letos pripravila koncertni 
spektakel z naslovom 10za10 kot poklon slovenski 
glasbi. V programu, ki je bil v celoti v slovenskem 
jeziku, smo lahko slišali uspešnice skupine Kvatropirci 
in priredbe največjih uspešnic slovenskih pop-
rockovskih skupin, kot so Pravljica o mavričnih ljudeh, 
Čas, Od višine se zvrti, Ledena, Vsepovsod ljubezen in 
podobne.

Na turneji jih v letošnji sezoni spremlja vrhunska 
petčlanska skupina, ki jo sestavljajo Jure Rozman na 
bobnih, Anže Langus Petrović na basu, Nejc Ušlakar 
na kitari, Marko Hrvatin na kitari in Gašper Konec na 
klaviaturi. 

Koncert Kvatropircev 
na sevniškem gradu

Prav ti pa so dodobra razgreli septembrski večer. Ob 
pesmi Samo milijon nas še živi skupine Agropop je 
skoraj 400 obiskovalcev koncerta vstalo in skupaj z 
nastopajočimi zapelo in zaplesalo.

Poleg njihove glasbe nas je razvajal tudi očarljiv 
pogled na sončni zahod, Savo in svetlobni učinki na 
mogočnih krošnjah grajski dreves.

Eva Urh, KŠTM Sevnica
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Kultura

Pred kulturnim domom Krmelj je bilo 9. septembra 
odprtje razstave ročnih del sekcije Sončnice Društva 
Svobode Krmelj, ki so ga z nastopom popestrili 
varovanci VDC enote Sevnica in Mlade žurerke iz 
Tržišča. Program je povezovala Anja Kostrevc. 

S svojimi izdelki so na razstavi, postavljeni v Galeriji 
Krmelj, sodelovali tudi varovanci VDC enote 
Sevnica. Preostala dela pa so nastala na ustvarjalnih 
delavnicah v Krmelju, ki jih vodi Metoda Bec, vodja 
sekcije Sončnice. Razstavljali so Metoda Bec, Lara 
Bec, Marija Golob, Renata Osrajnik, Martina Hrovat, 
Magda Kos, Silva Bregar in Marija Radič. Sodelovali 
pa so tudi osnovnošolci: Brina Lindič, Zoja Prelogar, 
Nika Tisu in Maj Metelko. 

Vir: Društvo Svoboda Krmelj

Razstava sekcije 
ročnih del Sončnice 
v Krmelju

OŠ Boštanj, Knjižnica Sevnica, 
KUD Anton Umek Okiški, 

Območna izpostava JSKD Sevnica, 
KS Boštanj in Občina Sevnica 

razpisujejo
literarno-likovni natečaj

Po poteh Antona Umeka Okiškega.

Pogoji za sodelovanje
Na natečaju lahko sodelujejo učenci OŠ Boštanj in 

krajani Boštanja. 
Anton Umek Okiški je bil pesnik, pisatelj, učitelj 

in urednik. Njegove pesmi so narodnobuditeljske 
in verske. V svojih delih izraža spoštovanje do 

človeka, Boga in narave. Ljubil je slovensko besedo, 
predvsem pa cenil svoj rodni kraj Okič, 

v katerem se je rodil leta 1838. 
Tema literarno-likovnega natečaja je povezana s 

30. obletnico rojstva naše države in 150. obletnico 
smrti pesnika Antona Umeka – Okiškega, izhodišče 

ustvarjanja naj bo Okiškova pesem.

Prijave in pošiljanje izdelkov

Literarni del
Literarno delo naj bo še neobjavljeno. 

Dolžina prispevka je omejena: proza in dramatika do 
največ tri tipkane strani, poezija do največ 2 pesmi.

Vsak prispevek naj bo zapisan v slovenskem jeziku, v 
wordu, pisava Times New Roman, velikost 12, 

brez dodatkov in fotografij.

Likovni del
Likovna tehnika: svobodna (slikanje, risanje, grafika, 

kiparstvo).
Velikost likovnega dela: največji do 50 x 70 cm.

Namigi za ustvarjanje: narava, svoboda, domoljubje …
Likovne podlage: risalni list, karton, slikarsko platno …
Strokovna komisija bo pregledala izdelke in izmed 
vseh za razstavo izbrala 20 literarnih in 20 likovnih 
del. Od teh bodo tri dela s posameznega področja 

prejela posebno nagrado.

Razglasitev in podelitev nagrad bo februarja 2022 
ob praznovanju kulturnega praznika in praznika KS 

Boštanj.

Pošiljanje del
Ustvarjena literarna dela pošljite do 17. decembra 
2021 na elektronski naslov OŠ Boštanj sola@os-
bostanj.si ali jih oddajte osebno v tajništvo OŠ 
Boštanj. Za likovna dela je zaželeno, da jih osebno 

oddate v tajništvo šole.

Vir: KUD Anton Umek Okiški

Literarno-likovni natečaj 
Po poteh 
Antona Umeka Okiškega 

Strokovna spremljevalka Nataša Mirtič, akademska 
slikarka in grafičarka, je za regijsko tematsko razstavo 
Videz tipnega izbrala tudi dela sevniških umetnikov. 
Tako bodo svoja dela, poleg drugih udeležencev iz 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine, razstavljali sevniški 
likovniki Gordana Dobriha, Erika Puc, Rudi Stopar, 
Saša Gornik in Nevenka Flajs.

Razstavo vseh del si lahko ogledate v dvorani v 
Parku Krško do 19. oktobra.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Tematska regijska 
likovna razstava 2021 
VIDEZ TIPNEGA

 
V ta namen smo 27. avgusta pripravili že 6. prireditev 
Tržišče pleše. Povabili smo goste iz Radeč, Šmarja pri 
Jelšah, Osnovno šolo Tržišče, seveda pa so zaplesale 
tudi same in predstavile novi ples.
Pred 15 leti so se zbrale pogumne kmečke žene 
iz Tržišča in ustanovile plesno skupino Mlade 
žurerke. Zadnja leta delujemo pod okriljem Društva 
upokojencev Tržišče in nas je 12. Najstarejša plesalka 
je stara 72 let, najmlajša pa 16, naše povprečje pa je 
42 let.

Medgeneracijsko sodelujemo že 13 let, smo vesele, 
nasmejane in rade zabavamo občinstvo, ki nas vedno 
nagradi z velikim in bučnim aplavzom. 
Že 12-krat smo nastopile tudi v Cankarjevemu domu 
v Ljubljani na festivalu za 3. življenjsko obdobje. 
Naši nastopi pa segajo tudi onstran meja, saj smo 
nastopale že v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Veliko 
nastopamo na raznih prireditvah v občini Sevnica. 
Prej je bila naša mentorica Edita Kirar, zdaj je Irena 
Muzga, ki sestavi koreografijo z zanimivimi plesnimi 
koraki za vsak ples. 
Zelo smo hvaležne Občini Sevnica in Krajevni 
skupnosti Tržišče ter vsem pokroviteljem, ki nam 
vedno prisluhnejo in pomagajo. Hvala tudi AKŽ 
Tržišče in vinogradnikom, ki so nam podarili dobro 
kapljico. Hvala vsem.

Mili Sitar 

15.-letnica plesne skupine 
Mlade žurerke

Prerojenje

Širjava daljna se mi razprostira,
po njej se gozdi širijo zeleni,
obraščajo se lazi zapuščeni,

meglé ostudne piš hladan odtira.

Mladike nježne blaga rosa spira,
oživljajo se cveti zamorjeni,

v njé žarki se razlivajo rumeni,
krilata truma mile pesmi vbira.

O pomlad viša, pomlad nova, blaga!
Od kod tvoj dih in rajsko tvoje cvetje,
glasovi sladki tvoji, svet neznanski?

Obhaja prerojenje zemlja draga,
naznanja zore svit, veselo petje,

prihaja slave dan ti, rod slovanski!

razpored obiskov 
OKTOBER 2021 

5
02 LOGOTIP	•	BARVNA,	NEGATIVNA	IN	ČRNO-BELA	RAZLIČICA

 040 765 004
 info@posavska-potujoca.si
www.posavska-potujoca.si

Vabimo vas, da obiščete bibliobus Posavske potujoče 
knjižnice, kjer najdete obilico knjig in drugega knjižničnega 
gradiva, ki si ga lahko izposodite za mesec dni, z možnostjo 
podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom 
Posavske potujoče knjižnice. Članstvo je brezplačno. 
Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po 
objavljenem razporedu.

DAN POSTAJALIŠČE ČAS

27. 
september

PONEDELJEK

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 11.15−11.35

TRŽIŠČE 12.00−13.00

KRMELJ 13.10−13.40

ŠENTJANŽ 14.25−14.55

BOŠTANJ 15.30−16.00

BLANCA 16.20−16.50

30. 9. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

7.  
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20−11.20

RAZBOR 12.30−13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) 13.45−14.30

13. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.45−12.15

TRNOVEC 12.30−12.50

LONČARJEV DOL 13.05-13.25

14. 
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45−8.15

KRMELJ (OŠ - NOVA ŠOLA) 8.25−9.10

KRMELJ (OŠ - STARA ŠOLA) 9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40−11.40

LUKOVEC 12.05−12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50−13.50
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 1. 10.,  
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica

petek, 1. 10.,  
ob 9.00 - 3. 10. Risarska delavnica - Nik Anikis Grad Sevnica KŠTM Sevnica & Nik Anikis Art

petek, 1. 10.,  
ob 15.00 Svetovni dnevi v Mladinskem centru Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 1. 10., 
ob 19.00 Odprtje razstave: Extempore Art Kum 2021 Grad Sevnica Društvo za umetnost - Kum |KŠTM Sevnica

sobota, 2. 10., 
ob 8.00 Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici parkirišče pri HTC KŠTM Sevnica

sobota, 2. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 2. 10., 
ob 18.00 Mladinska gledališko/musical skupina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 4. 10., 
ob 12.00 - 8. 10. Dogodku ob tednu otroka v Mladinskem centru Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 4. 10., 
ob 16.00 Tedenske delavnice LEGO robotike in programiranja Kajuhova ulica 11 Pokovci

torek, 5. 10., 
ob 19.00 - 18. 10. Likovna razstava Nine Gole Galerija Krmelj Kulturno, umetniško in turistično društvo 

Svoboda krmelj
torek, 5. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 6. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 6. 10., 
ob 16.00 Predstavitev Radioklub Sevnica Grad Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 7. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 8. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 8. 10., 
ob 17.00 Krajevni praznik Loka pri Zidanem Mostu Grad Sevnica KS Loka pri Zidanem Mostu v sodelovanju z 

društvi
sobota, 9. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 9. 10., 
ob 18.00 Mladinska gledališko/musical skupina Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 11. 10., 
ob 15.00 Tedenske rekreacije Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 12. 10., 
ob 15.00 Tedenske rekreacije Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 12. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 13. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg Svobode KŠTM Sevnica

sreda, 13. 10., 
ob 15.00 Tedenske rekreacije Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 14. 10., 
ob 15.00 Tedenske rekreacije Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 14. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 15. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg Svobode KŠTM Sevnica

petek, 15. 10., 
ob 15.00 Rekreacija po Sevnici Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 15. 10., 
ob 15.00 Tedenske rekreacije Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 16. 10.,  
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg Svobode KŠTM Sevnica

sobota, 16. 10.,  
ob 9.00 Stilska preobrazba Zavod stara šola Sevnica KŠTM Sevnica, Stara šola Sevnica

ponedeljek, 18. 10., 
ob 16.00 DIY teden 8290 Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 19. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 20. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg Svobode KŠTM Sevnica

četrtek, 21. 10., 
ob 16:30 Dogodek za mladinske organizacije Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 21. 10., 
ob 18. 00 Feelozofija Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 21. 10., 
ob 18. 00 - 4. 11. Likovna kolonija Krmelj 2021 - odprtje razstave Kulturni dom Krmelj Kulturno, umetniško in turistično društvo 

Svoboda Krmelj
četrtek, 21. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 22. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg Svobode KŠTM Sevnica

sobota, 23. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica

ponedeljek, 25. 10., 
ob 10. uri - 29. 10. MC-rijada Trg svobode KŠTM Sevnica

torek, 26. 10., 
ob 19. Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 27. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica

sreda, 27. 10.,  
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 28. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 29. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 29. 10., 
ob 19.00 Godalni Koncert Kulturni dom Krmelj Društvo Svoboda Krmelj in KD Primož Trubar 

Loka
petek, 29. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 30. 10.,
ob 8. 00 Kmečka tržnica v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 30. 10., 
ob 17.00 Grajske bučke Grad Sevnica KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 30. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 31. 10., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 2. 11., 
ob 19.00 Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

BODI DEL 
REŠITVE,

NE PROBLEMA!

*Akcija je namenjena občanom občine Sevnica.
Za termine pokličite 07 81 60 210

LETNA AKCIJA SUBVENCIONIRANJA* CENE 
STERILIZACIJ IN KASTRACIJ ZA LASTNIŠKE MAČKE-
STERILIZACIJA 31,78€ (soudeležba občine Sevnica 25EUR)
KASTRACIJA 23,76€ (soudeležba občine Sevnica 18.59EUR)
AKCIJA BO POTEKALA NA VETERINARSKI POSTAJI SEVNICA
OD 04.10. DO 16.10.2021! Naročila sprejemamo od 
1.10.2021  dalje.

OBVESTILO!
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Mladina

LEPE
POČITNICE !

V septembru smo z različnimi dejavnostmi v sklopu 
Mladinskega centra Sevnica praznovali svetovne 
dneve, in sicer: 
• svetovni dan boja proti nepismenosti 
   8. septembra,
• svetovni dan preprečevanja samomora 
   10. septembra,
• svetovani dan turizma
   27. septembra.

Pridi se družit v mladinski center tudi ti.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Svetovni dnevi 
v mladinskem centru

Če bi takrat vedeli, znali, si velikokrat rečemo, ko 
že malo odrastemo. Vendar pa je znanje zdaj bolj 
dosegljivo, zato je vse lažje. Tudi naučiti se, kako se je 
treba učiti. In seveda potem tudi usvojiti pomembno 
znanje. 

Priprava in pristop k učenju odženeta nejevoljo in 
spremenita učenje v zabavo, hkrati pa znanje utrdita, 
da preide v dolgoročni spomin. 

To niso zahtevne in nemogoče tehnike, kljub temu 
pa smo se jih Mladinskem centru 15. septembra lotili 
resno, ko nas je Eva Zaman, diplomirana profesorica 
pedagogike, učila, kako se učiti. 

Pomembno je, da pri učenju uporabljate barve in 
slike, si podčrtujete in izpisujete. Je pa, kot je dejala 
Eva, uspeh kot ledena gora, zanj je treba storiti 
marsikaj, česar drugi na koncu sploh ne vidijo. 

In kako se učiti?

• Preletim (preletiš, kaj se moraš naučiti).
• Preberem (prebereš snov).
• Izpišem/podčrtam (pomembna dejstva podčrtaš in 
si jih izpišeš).
• Razdeliš (razdeliš si delo).
• Ponavljam (večkrat ponoviš).
• Pohvalim (na koncu se pohvališ za vloženi trud).

Če vas zanimajo tehnike učenja, si lahko ogledate 
posnetke na FB Mladih v Sevnici. 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Kako se učiti?

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje 
v sklopu Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) 
in je nastal predvsem kot čustvena opora otrokom 
in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo 
z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. 

Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko 
svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo 
za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in 
zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. 
Na ta način želimo mlade spodbuditi k razvijanju 
samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih 
pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih 
situacij.

Telefon TOM deluje vsak dan med 12. in 20. uro na 
brezplačni in anonimni enotni evropski številki 116 
111. Otroci in mladostniki pa nas lahko kontaktirajo 
tudi v spletno klepetalnico (https://www.e-tom.si/
stopi-v-stik/) ali po e-pošti (tom@zpms.si).

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Pomoč v stiski 
otrokom in mladostnikom
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Mladina

KŠTM Sevnica ustanavlja novo Mladinsko gledališko-
muzikalno skupino pod vodstvom Sare Praznik.
Vaje bodo potekale vsako soboto od 18.00 do 19.30 
v Mladinskem centru Sevnica.

Če se želiš izpopolniti v igranju, petju, plesu, javnem 
nastopanju in se imeti fino v isto misleči družbi, 
izpolni prijavni obrazec. 
Rezervirali ti bomo mesto v enkratni in energijsko 
polni Mladinski gledališko-muzikalni skupini.

Vabimo predvsem mlade, stare do 29 let, če pa si 
starejši/-a in imaš močno željo po sodelovanju, bomo 
v skupini tudi zate našli vlogo. 

Prijava na www.kstm.si.
Info: evija.zavrl@kstm.si; 051 680 220

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Mladinska 
gledališko-muzikalna 
skupina V sredo, 1. septembra, smo se ob 9. uri vsi učenci 

in učitelji OŠ Milana Majcna Šentjanž zbrali na 
šolskem igrišču, kjer smo v šolo slovesno sprejeli 13 
prvošolčkov. Ob sprejemu v šolsko skupnost jim je 
ravnateljica podelila knjigo in rutico, s katero bodo 
voznike opozarjali na svojo navzočnost v prometu. 

Učenci so nato skupaj z razredniki nadaljevali pouk 
v matičnih učilnicah. Po malici je sledil ogled Silno 
vljudne predstave pod vodstvom Andreje Zupančič 
za učence od 1. do 5. razreda. Prvi šolski dan je 
minil nasmejano, sproščeno, učenci so se povratka v 
šolo zelo razveselili. Naj jih ta zagon in vedoželjnost 
spremljata vse šolsko leto. 

Vsem, ki so pripomogli k spodbudnemu in varnemu 
začetku šolskega leta, se iskreno zahvaljujemo. 
Posebna zahvala gre veteranom PGD Šentjanž in 
policistom Policijske postaje Sevnica.

Jasmina Vodenik

1. šolski dan

Letošnji, že 20. Evropski teden mobilnosti poteka 
pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno. Tudi 
na naši šoli smo poskrbeli, da se mladi rod zaveda 
pomena ohranjanja okolja, v katerem živimo. Na šoli 
so potekali jesenski pohodi, kolesarjenje, učence pa 
smo spodbujali, da vsaj v tem tednu poskusijo svojo 
pot v šolo opraviti peš ali s kolesom.

Tako smo tudi mi prispevali delček v mozaik in 
spodbudili h gibanju.

Damjana Zupančič

Evropski teden mobilnosti 
na OŠ Sevnica

 
V petek, 17. septembra, smo se učenke kuharskega 
krožka (Pia Petan, Ajda Lednik in Lana Vurnek) z 
mentorico Kristino Prijatelj udeležile regijskega 
tekmovanja za zlato kuhalnico v Novem mestu. 

Kuhale smo tri šole, saj sta dve ekipi žal zboleli in se 
nista mogli udeležiti tekmovanja. Imeli smo 60 minut 
časa za pripravo jedi, ki so jo določili organizatorji. 
Letos sta bili predpisani ješprenova/pirina rižota z 
dodatki po lastni izbiri in sestavljena solata. Ko smo 
jed skuhale, je strokovna komisija ocenila pogrinjek, 
okus jedi, pravilen postopek priprave … Poskušali 
smo jedi, ki smo jih vse ekipe pripravile, in nestrpno 
čakale rezultate. Razglasili so rezultate in osvojile 
smo zlato priznanje na regijskem tekmovanju, zato 
se bomo oktobra udeležile državnega tekmovanja.

Damjana Zupančič

Tekmovanje 
za zlato kuhalnico
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Tekmovalni del 
sezone se za 
najmlajše še ni 
začel, zato so za 
zdaj odigrali le 
nekaj prijateljskih 
tekem. Kadeti, 
mladinci in člani 
pa so že uspešno 
zakorakali v tekmovalni sistem rokometne sezone 
2021–2022. 
Vsako sezono pa se zgodi kaj zanimivega. Letos nas 
preseneča, da se nam je pridružilo veliko deklic, tako 
da ta del kluba izredno hitro napreduje. Veseli smo, 
da se kot klub razvijamo v želeni smeri in da našim 
najmlajšim omogočamo nasmeh na obrazih. 
V sezoni 2021–2022 se želimo organizacijsko še 
nadgraditi, tekmovalno doseči zanimive rezultate, 
največji izziv pa nam bo razširiti naše delovanje v 
druge osnove šole v občini Sevnica. 
Prepričani smo, da smo na pravi poti in da delamo 
nekaj dobrega za naše bodoče generacije. To je 
rezultat dela prostovoljnih delavcev, ki svoj prosti čas 
namenjajo lokalno koristnemu delu. Če nam želite v 
kakršnikoli obliki pomagati ali se nam pridružiti, ste 
vedno dobrodošli. 

Miran Sečki, predsednik kluba 

Šport 

V nedeljo, 15. avgusta, se je s starta na Orehovem 
podalo na jubilejni 30. gorski tek na Lisco 74 tekačic 
in tekačev. Pred njimi je odšlo na pot 10 pohodnic in 
pohodnikov, otroških tekov na Lisci pa se je udeležilo 
28 otrok.

Najboljši trije v vsaki starostni kategoriji so prejeli 
medalje, najboljši pa pokal. Prvi je na Lisco pritekel 
izkušeni gorski tekač, 53-letni član KGT Papež Miran 
Cvet s časom 40:12, drugo mesto si je s časom 
45:15 priboril 27-letni Matej Šturm iz Šmartnega na 
Pohorju, tretje 46-letni član Fit kluba Novo mesto 
Ambrož Rožman iz Brežic s časom 47:47. V ženski 
konkurenci je slavila 36-letna Mateja Ožanič iz 
hrvaških Delnic s časom 52:16, druga je bila 27-letna 
Maja Medved iz Boštanja s časom 61:39, tretja 
33-letna Sabina Kovačič z Zdol s časom 63:37.

30. gorski tek 
na Lisco KŠD Log je v nedeljo, 29. avgusta, organiziral slovesen 

sprejem Mitje Janca, ki je bil član slovenske mladinske 
rokometne reprezentance v starosti do 19 let na 
evropskem prvenstvu na Hrvaškem, na katerega se 
je na kvalifikacijah uvrstilo 16 reprezentanc. 

Turnir, ki je potekal od 12. do 22. avgusta, medijsko 
ni bil podprt, zato navedimo, da je Slovenija v 
predtekmovanju premagala Islandijo, Srbijo in 
Italijo. Po uvrstitvi v naslednji krog je Slovenija igrala 
neodločeno s Španijo in premagala Švedsko. Nato je 
sledil polfinale, v katerem so nas premagali Hrvati. 
Za tem je sledila tekma za bronasto medaljo, žal so 
bili boljši Španci. Tako je Slovenija na koncu zasedla 
nehvaležno, a še vedno odlično 4. mesto.
Celoten turnir je zelo budno spremljal tudi njegov 
starejši brat Blaž s sinom Larsom. Mitja je bil pogosto 
v telefonskem stiku z Blažem, ta ga je spodbujal in mu 
kot izkušeni in prekaljeni rokometaš dajal koristne 
nasvete.
V slovenski reprezentanci je blestel Mitja Janc. 
Njegove nastope lahko povzamemo takole: 
reprezentanca je na sedmih tekmah dosegla 212 
golov, od tega jih je Mitja dal 61. To pomeni, da je 
bil njegov delež 28,7-odstoten. Na koncu turnirja je 
Mitja prejel naslednja priznanja:
• Razglašen je bil za najboljšega igralca turnirja. 
• Delil si je prvo mesto za najboljšega strelca turnirja. 
• Izbran je bil v najboljšo sedmerico turnirja kot 
najboljši srednji zunanji igralec. 
Na sprejemu na Logu je bil z Mitjem tudi soigralec 
Leon Gregorič. Obema se je za izjemen uspeh zahvalil 
župan Srečko Ocvirk in poudaril, da je podeželje 
velika zakladnica raznovrstnih talentov, ki imajo 
izjemno moč, nadarjenost in vztrajnost. Zaželel jima 
je bogato športno kariero.

Branko Knez

Slovesen sprejem 
Mitje Janca

Dne 20. septembra je na gradu Sevnica potekala 
novinarska konferenca, na kateri smo predstavniki 
KŠTM Sevnica, Zavoda za gozdove Slovenije, 
Planinskega društva Lisca Sevnica in Kolesarskega 
društva Sevnica predstavili dogodke, ki se bodo 
pod skupnim imenom Sevnica miga z lisičko od 
23. septembra, dneva športa, do 15. oktobra, 
svetovnega dneva hoje in dneva tematske poti Gozd 
je kultura. 

Vabljeni, da se jih udeležite tudi vi in gibate z nami.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Neža Nemec, Občina Sevnica

Sevnica giba z lisičko 

V zadnjem obdobju smo bili v Rokometnem 
klubu Sevnica zelo dejavni in smo izvedli kar nekaj 
dogodkov: z našimi najmlajšimi smo se predstavili 
na Osnovnih šolah Boštanj in Blanca, bili aktivni na 
prireditvi Sportastična Sevnica, organizirali smo 
Šilčev memorial v sklopu Turnirja spominov, uspešno 
izvedli zbiralno akcijo starega papirja in seveda redno 
izvajali treninge z vsemi selekcijami. 

Rokometni klub Sevnica

Tradicionalna prireditev v Posavju Skok na Lisco je 
nedvomno tudi kolesarski vzpon na priljubljeno 
izletniško točko naše pokrajine 948 m visoko nad 
morjem. Ves čas jo organiziramo člani KD Sevnica. 
Že davnega leta 1996 je štela za DP PSLO v vzponih, 
katere specifične kategorije pod okriljem KZS že nekaj 
let ni na tekmovalnem sporedu. Tudi rekord vzpona 
(27,57) nespremenjene trase dirke ostaja iz tega leta. 
Dosegel ga je Borut Rovšček iz Posočja. 

29. Skok na Lisco se je začel s kislim vremenom, saj 
je zjutraj okoli 8. ure začelo deževati, kar je odgnalo 
kar nekaj kolesarjev. Kljub slabemu vremenu se je 
dogodka udeležilo 52 pogumnih kolesarjev. Od tega 
sedem predstavnic nežnejšega spola. Najhitrejša je 
bila Katarina Novak (37:05), 2. Klara Turk (40:51) in 
3. Tajda Glamoščak (40:53). V kategoriji do 29 let je 
zmagala Katarina Novak (37:05), od 30 do 39 let Nika 
Bajc (50:44), nad 50 let pa Irena Berčon (1:01:00).
Najhitrejši moški in skupni zmagovalec je bil Jan 
Trotovšek (29:48), 2. mesto Miran Cvet (30:20) in 
3. mesto Matej Mercina (30:24). Zmagovalci po 
kategorijah: Gal Jazbec U18 (31:30), Jan Trotovšek 
od 18 do 29 let (29:48), Blaž Goričar od 30 do 39 let 
(30:44), Uroš Verčič od 40 do 49 let (31:18), Miran 
Cvet od 50 do 59 let (30:20) in nad 60 let Tomislav Čuk 
(37:59). Najstarejša tekmovalka je bila Irena Berčon z 
72 leti, porabila pa je dobro uro. Najhitrejši Sevničan 
je bil Silvester Rak (40:04). Letos smo imeli uradne 
časomerilce iz podjetja Timing Poljane, skrbeli pa 
so za natančne rezultate. Posavje ima izreden relief 
za razvoj in treninge tekmovalnega kolesarstva, pa 
tudi rekreativne dejavnosti. Upamo, da se bomo vsi 
kolesarji združili prihodnje leto ob jubilejnem 30. 
Skoku na Lisco, ki bo 28. avgusta 2022. Zahvaljujemo 
se vsem kolesarjem za udeležbo, sponzorjem in 
članom KD Sevnica pa za pomoč pri izvedbi.

KD Sevnica, predsednik Domen Malus

29. Skok na Lisco

Foto: Pavel Perc

Na teku je bil najstarejši 84-letni Anglež Dennis 
Wraight, osvojil pa je 65. mesto s časom 84:28. 
Najstarejša na teku je bila 74-letna članica tekaškega 
kluba Marathon Novo mesto Jožica Rogelj, v cilj je 
pritekla s časom 76:27 in osvojila v končni razvrstitvi 
59. mesto. Gorskega teka na Lisco se je do zdaj 
največkrat udeležil Jernej Klinc iz Loke pri Zidanem 
Mostu, saj je izpustil le dva teka. 
»Če ne bi imel prijateljev, ki mi pomagajo, in članic 
ter članov Atletskega kluba Sevnica, teka verjetno ne 
bi bilo in za eno dobro gorsko tekaško preizkušnjo ter 
izkušnjo bi bili ljubitelji teka prikrajšani. Tek je lepo 
uspel,« je povedal Pavle Drobne. Celotna organizacija 
teka na Lisco je v njegovih rokah. Že 30 let se namreč 
trudi, da bi bili tekači in tekačice ob prihodu v cilj 
zadovoljni.

Besedilo in foto: Smilja Radi 
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Šport 

Skupščina Sokolske zveze Slovenije je na seji dne 
17. junija 2021 sprejela predlog Sokolskega društva 
Ormož, da postne 1. oktober dan slovenskega 
sokolstva. Sokolska zveza Slovenije je že prej 
predlagala vladi Republike Slovenije, da bi postal 1. 
oktober državni praznik, saj sta se na ta dan odvila 
kar dva za slovenstvo pomembna dogodka. Dne 
1. oktobra 1863, še v času avstrijskega cesarstva, 
je v Ljubljani potekal ustanovni občni zbor prvega 
slovenskega telovadnega društva, ki so ga ustanovitelji 
poimenovali Južni Sokol, pozneje, 1. oktobra leta 
1905, pa je bila v Ljubljani ustanovljena Slovenska 
sokolska zveza (SSZ), ki je pomembno pripomogla h 
krepitvi slovenskega narodnega gibanja.
Ker smo ŠD Partizan Sevnica nasledniki Sokola 
Sevnica, je to tudi naš praznik, zato vas vabimo 
na odprti dan, 1. oktobra 2021, od 16. ure do 
17.30, v Športni dom Sevnica, kjer boste dobili vse 
informacije o začetku redne vadbe v našem društvu. 
Za vstop v športni dom je obvezen PCT.

Estera Savič - Bizjak 

1. oktober – 
dan slovenskega sokolstva

 
Konec letošnjih počitnic so zaznamovali izvrstni 
uspehi sevniških atletov na različnih tekmovanjih.
Na atletskem mitingu Jernejevo 2021, ki je potekal 
25. avgusta, je Jure Slapšak v metu vorteksa in teku 
na 60 m osvojil 4. mesto.
Miha Povšič je slavil zmago na 2. Knobleharjevem 
teku 28. avgusta v Škocjanu. 

Na ta dan je potekalo tudi prvenstvo Slovenije v 
gorskih tekih za mlajše kategorije. V zelo zahtevnem 
kronometru na Bukovico sta Maj in Mark Repovž 
osvojila 1. mesto, vsak v svoji kategoriji, in s tem 
postala državna prvaka. Jakob Černe je zasedel 2. 
mesto, Nika Tisu 4. mesto in Jure Slapšak 8. mesto. 
Sočasno je z državnim prvenstvom potekala tudi 
tekma članov, Matej Tisu pa se je zavihtel na 4. mesto 
v svoji kategoriji.
Tjaš Pelko je 29. avgusta na ekipnem prvenstvu 
Slovenije za mlajše mladince in mladinke v Novi 
Gorici zasedel 2. mesto na teku na 3000 m.
Čestitamo.

Vir: Atletski klub Sevnica

Mark Repovž (foto: ATD Savinjčan)##

Sevniški atleti uspešni 
tudi med počitnicami

Klub borilnih veščin Sevnica je v sodelovanju s 
Kickboxing zvezo Slovenije konec avgusta uspešno 
zaključil državno prvenstvo v e-kickboxingu v 
disciplinah e-PF in e-LC. V izjemno močni konkurenci 
795 tekmovalcev iz 21 klubov so sevniški kickboksarji 
osvojili 12 medalj, 1 zlato, 6 srebrnih in 5 bronastih. 
Najboljši sevniški kickboksar prvenstva je postal 
Denis Orač z osvojeno eno zlato in eno srebrno 
medaljo. Tudi preostali naši športniki so se odlično 
izkazali. Poglejmo njihove rezultate, ki so jih dosegli 
na prvenstvu:
Disiciplina e-PF:

1. mesto Denis Orač, člani -89 kg
2. mesto Marko Stopar, ml. veterani -84 kg
2. mesto Blaž Pečnik, člani -79 kg
2. mesto Maksimiljan Stopar, ml. kadeti -28 kg
2. mesto Nina Paskvale, deklice -36 kg
3. mesto Jurij Orač, veterani -74 kg
3. mesto Žak Cesar, dečki -27 kg
4. mesto Alen Fočić, člani -89 kg
4. mesto Jakob Pirc, člani -79 kg
4. mesto Amadej Božič, mladinci -79 kg
4. mesto Nejc Zabasu, mladinci -69 kg
4. mesto Klara Štigl, st. kadetinje -63 kg
4. mesto Matic Grilc, st. kadeti -63 kg
4. mesto Sven Urh, dečki -33 kg

Preostali naši nastopajoči so dosegli naslednje 
rezultate: Urh Oset in Jakob Pavlič pri članih 5., 
mladinec Gašper Štigl 5., Tilen Cvelbar 5. in Gašper 
Sladič, ml. kadet 5.; Ivana Ćerić je bila 7., Tadej Božič 
8., Aljaž Rutar 9., Anže Kermc in Gregor Divjak 10., 
Tilen Požun 11. in Mark Hočevar 12.

Disciplina e-LC:
2. mesto Denis Orač, člani -89 kg
2. mesto Marko Stopar, ml. veterani -84 kg
3. mesto Jurij Orač, veterani -74 kg
3. mesto Klara Štigl, st. kadetinje -63 kg
3. mesto Gašper Štigl, mladinec – 63 kg
4. mesto Blaž Pečnik, člani -79 kg
4. mesto Alen Fočič, člani -89 kg
4. mesto Amadej Božič, mladinci -79 kg

Drugi naši so dosegli naslednje rezultate: Nejc Zabasu 
5., prav tako 5. Jakob Pirc in Urh Oset. 6. Matic Grilc, 
7. Tilen Cvelbar, 8. Tadej Božič, 9. Jakob Pavlič, 12. 
Gregor Divjak itd.

Čestitamo vsem nastopajočim, še posebno pa 
dobitnikom medalj. Zahvala gre tudi dolgoletnim 
sponzorjem kluba Občini Sevnica, sevniškemu 
podjetju Tanin Sevnica, Hidroelektrarnam na Spodnji 
Savi in podjetju Gen-i iz Krškega za izkazano pomoč 
pri udeležbi na državnem prvenstvu v e-kickboxingu. 

Jurij Orač

Kadeti KBV Sevnica

Državno prvenstvo 
v e-kickboxingu 

 
V soboto, 18. septembra, smo se zabavali in razgibali 
na 2. Športastični Sevnici, osrednjem letnem 
športnem dogodku v organizaciji Športne zveze 
Sevnica. 
Športna društva so poskrbela za pester program, 
zato so se lahko otroci naučili novih veščin, spoznali 
nove prijatelje, starši pa so lahko brezskrbno uživali.

Dogodek je zaključek celotnega projekta Športastična 
Sevnica, ki zajema tudi izdajo brošure, letos že tretje, z 
informacijami o vseh športnih programih, ki potekajo 
v Sevnici. Brošuro so prejeli vsi osnovnošolci v Sevnici 
na 1. šolski dan. Hvala KŠTM in Občini Sevnica za 
podporo in čestitke sevniškim športnim društvom 
za odlično izpeljane športne dneve, predstavitvene 
delavnice in prispevke v brošuri. 

Sara Martinšek

Športastična Sevnica 
uspela

V soboto, 28. avgusta, se je na Blanci, in sicer na 
Rekreacijskih površinah Alojzija Lenčka odvijal 26. 
tradicionalni nogometni veteranski turnir, ki pa je 
bil tokrat zaradi znanih razmer izveden v nekoliko 
okrnjeni zasedbi, saj se je turnirja udeležilo le pet 
ekip. Po napetih bojih je prvo mesto osvojila ekipa 
Šentjanža pred ekipo Loga, tretje mesto je osvojila 
ekipa Studenca, četrto je pripadlo ekipi Blance, peto 
mesto pa je osvojila ekipa Jelovca.

Dogodek, ki spada med športne prireditve z največjo 
aktivno seniorsko udeležbo občanov občine Sevnica, 
spada tudi v sklop vizije razvoja športa v občini 
Sevnica, ki je usmerjena v šport kot kakovostno 
prvino zdravega načina življenja za vse občane, 
z raznovrstno športno ponudbo za vse starostne 
skupine in v vseh življenjskih obdobjih. 
Uspešno izpeljani dogodek so poleg prostovoljnega 
dela kar najbolj omogočili Občina Sevnica, Krajevna 
skupnost Blanca, Zavod za kulturo šport in turizem 
Sevnica, Športna zveza Sevnica in podjetja Grieshaber 
logistika, Evrosad in Okrepčevalnica Trimček Blanca. 

Vir: Oldtimers Blanca

26. tradicionalni 
nogometni veteranski 
turnir na Blanci

Trebušnjake začnem šteti šele takrat, 
ko začne boleti, 

kajti šele tisti zares štejejo.

Muhammad Ali

»Zmaga ni nekaj, kar se zgodi na igrišču, 
ko zapiska piščalka in zavreščijo navijači. 

Zmaga je nekaj, kar se gradi fizično 
in mentalno vsak dan, ko treniraš 

in vsako noč, ko sanjaš.« 

Emmit Smith
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Iz preteklosti v sedanjost

Ves čas epidemije smo spremljali številke okuženih 
ljudi in število smrti zaradi covida-19 – to je bila 
skrb vseh nas. Ni dvoma, da je epidemija na različne 
načine zaznamovala  naša življenja, vendar pa smo se 
pretežno posvečali ukrepom in statistiki in premalo 
pozornosti namenili drugim številkam in perečim 
problemom, ki so nastali tudi zaradi povezave z 
epidemijo. Na dan prihajajo vedno večje stiske 
posameznikov, zgodbe o nemoči in obupu. Veliko 
ljudi je zaradi epidemije izgubilo službe, dohodke 
in svoje življenje, kakršnega so poznali. Mnogo ljudi 
ne najde več smisla življenja, motivacije in ciljev za 
naprej. Nekateri so bili že pred epidemijo podvrženi 
raznim substancam, duševnim stiskam, nasilju in 
drugim težavam, ki pa so se medtem še potencirale. 
Ob svoji stiski in negotovosti se ljudje, ki ne vidijo 
drugega izhoda, pogosto zatečejo v svet alkohola, 
drog in drugih substanc, s katerimi si želijo popraviti 
razpoloženje, izboljšati sebe, olajšati svoje življenje 
in morda sploh nekako preživeti svoj dan. Vse to je 
lažna pot do sreče. Definicija zasvojenosti se glasi 
tako: 

Zasvojenost je predvsem kronična bolezen 
možganskega nagrajevalnega kroga in centrov, ki so 
povezani z motivacijo in spominom. Nedelovanje 
teh sklopov nevronskih povezav se kaže na biološki, 
duševni, družbeni in duhovni ravni. Izraža se v 
posameznikovi patološki potrebi po ugodju in/ali 
sprostitvi ob uživanju snovi in izbiri določenih vedenj. 
ASAM (American Society of Addiction Medicine), 
2011

Ljudje potrebujejo ugodje, dobre občutke, 
zadovoljstvo in sproščenost. Če tega ne dobijo, se 
lahko zatečejo v svoj svet – svet, ki jim spremeni 
življenje in jih hitro potegne vase. Dandanes je veliko 
najstnikov in mladih odraslih, ki morda niso odvisni 
od kemičnih substanc, vendar pa je nekemična oz. 
psihična zasvojenost prav tako zaskrbljujoča. Najbolj 
znane oblike tovrstnih zasvojenosti so: zasvojenost od 
iger na srečo ali tvegano podjetništvo,  zasvojenost s 
sodobnimi elektronskimi mediji (računalniške igrice, 
internetna pornografija, internetno hazardiranje, 
socialna/ družabna omrežja), zasvojenost s hrano, 
odnosi, delom, športom,… Meje, kdaj lahko vedenje 
določimo v zasvojenost, so sicer močno zabrisane. 

 Kriza povečuje težave z zasvojenostmi

Zaključuje se jesensko delo,
zakaj se danes ne bi veselil,

saj v gosteh je nam sveti Martin.

Stari rek pravi, da ta usmiljeni vojščak
spreminja vodo v vino,

svoj plašč pa ponuja za toplino.

Zato smo vsi danes skupaj zbrani,
veselje dviga se v nebo

in pri srcih naših je toplo.

Pred sodom vince sladko bomo zaužili
in upali, da na prihodnja leta

spet dobra bera se obeta.

Hvala sveti Martin,
da grozdje dobilo je pečat

in vinarji ponosni smo na svoj zaklad.

Tadeja Drenovec

Vinarjev zaklad

Ponesla me želja je v svet,
ki v kopico je trnjev odet.
Nekje bom našel ta pravo,

zmešala srce bo, in ne glavo.
Na poti bo tej mnogo zmot,

a pazljiv bom vsepovsod.
Z nahrbtnikom jaz na postaji,
ko besede odzvanjajo v glavi.

Nikdar ne pozabi name, nikdar na rodni svoj krov,
saj veš, kakšne smo mame, če hotel boš pridi 

domov.
Nikdar ne pozabi name, nikdar na rodni svoj krov,

naj sreča skrbno te objame, življenje ti dalo bo 
prav.

Zdaj srečen sem daleč nekje,
uresničil sem svoje želje.
Ponosna lahko si mama,

da sina si svetu dala.

Tadeja Drenovec

 Nikdar ne pozabi name

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

Težko je namreč jasno določiti mejo, kdaj je ukvarjanje 
s športom pretirano – še posebej, ko aktivno življenje 
sicer smatramo kot zelo pozitivno in se nam zdi 
zagrizenost nekoga hvale vredna. Ali lahko določimo, 
kolikšna je še sprejemljiva količina časa, preživetega 
za računalnikom - še posebno v času, ko se je tudi 
šolanje preselilo tja? Mnogo ljudi se odvisnosti z 
odnosi in odvisnosti od dela niti ne zaveda, vse to pa 
je lahko resno bežanje v drug svet in klic na pomoč, 
da se v ozadju nekaj dogaja. Družina in svojci igrajo 
ključno vlogo pri prepoznavanju in zaznavanju 
zasvojenosti. Bistveno je, da se z osebo soočimo. 
Potreben je jasen pogovor in da se vsi skupaj soočimo 
s samo zasvojenostjo – ne glede na to, kakšne bodo 
posledice ali da nas skrbi, kaj si bodo mislili sosedje, 
družina ali prijatelji. Le tako zasvojeni osebi lahko kar 
najhitreje pomagamo ven iz začaranega kroga, stran 
od laži, manipulacij in omame. 
 
Potrebna je moč in potrebno je zbrati pogum! Pri 
tem lahko pomagamo strokovni delavci v programu 
Skupnost Srečanje v okviru Zavoda Pelikan-Karitas. 

Dosegljivi smo 
na telefonski številki: 
(01) 548 02 86 ali 030/ 646 943, 

na e-pošti:  
ss.polje@gmail.com 

ali v pisarni vsak delovnik 
od 8.00 do 16.00: 

SKUPNOST SREČANJE
Polje 350 | 1260 Ljubljana – Polje

Adela Krištof, dipl. soc. delavka
Foto: Pixabay
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Utrip življenja

Jesen je tu in čas je za jesenske dobrote. Prva na 
seznamu je seveda kremna bučna juha, ki nas 
bo v teh hladnih dneh malce pogrela. Preizkusite 
recept, ki so ga pripravili v Gostilni Repovž.

RECEPTI

Recept so pripravili v Gostilni Repovž. Za bučno 
juho so uporabili buče iz ekološke kmetije 
Čečko, ki jih odlikuje certifikat kakovosti Sevnica 
Premium.

Vinsko priporočilo:

Grega Repovž, sommelier leta 2021 po izboru 
vodnika Gault & Millau, k bučni juhi priporoča 
Chardonnay Alto, Albiana, 2018. 

Foto: Miha Hrenk, Aklih Designe in Dean Dubokovič
Annemarie Culetto

»V mladosti je treba ljubiti,
v zrelosti pisati knjige 
in v starosti naposled 

govoriti resnico.« 

Henry de Montherlant

Pešci so ena izmed varnostno najbolj izpostavljenih in 
ogroženih kategorij udeležencev v cestnem prometu. 
Poostrena zakonodaja, represivni in preventivni 
policijski ukrepi zagotovo vplivajo na varnost pešcev 
kot udeležencev v cestnem prometu. Glede na 
izkušnje iz preteklih let so pešci pogosto udeleženi v 
prometnih nesrečah v jesenskih in zimskih mesecih, 
ko so vremenske razmere neugodne, svetli del dneva 
pa krajši, zato ne bo odveč nekaj nasvetov za varnejšo 
udeležbo pešcev v prometu. 

 PEŠCI:

• poskrbite, da boste v prometu vidni: nosite svetla 
oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešca 
(odsevne trakove, kresničke),

• upoštevajte prometne predpise: prečkajte cesto na 
označenih prehodih za

• pešce, hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma 
ob levem robu,

• predvidevajte ravnanje drugih udeležencev v 
prometu.

 VOZNIKI:

• upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite 
jim prednost,

• hitrost prilagodite razmeram in dosledno 
upoštevajte omejitve,

• na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, 
vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih),

• zunaj naselij vozite po sredini voznega pasu, da 
zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Za še večjo varnost pešcev pa bomo policisti na 
cestah od 1. do 10. oktobra poostreno izvajali 
aktivnosti.

Daniel Žniderič,
komandir policijske postaje,

višji policijski inšpektor III

Pešci v prometu

Ročnodelski krožek Marjetice pri Društvu 
upokojencev Sevnica, ki je bil ustanovljen šele letos, 
se je že uspešno predstavil na posavski razstavi 
ročnih del. Pokrajinska zveza društev upokojencev 
Posavja je v sodelovanju z Društvom upokojencev 
Krško organizirala razstavo z naslovom Barvita 
jesen. Sodelovala so društva upokojencev iz Brežic, 
Kostanjevice, Krškega, Radeč, Bizeljskega, Rake, 
Sevnice, Tržišča in Brestanice. Vse razstavljavce in 
goste sta na odprtju razstave pozdravila predsednica 
Društva upokojencev Krško Snežana Resman in 
predsednik Pokrajinske zveza društev upokojencev 
Posavja Jože Žnidarič. Branko Suhadolnik, predsednik 
komisije za tehnično kulturo pri Zvezi društev 
upokojencev Slovenije, je v svojem govoru pozdravil 
že 7. pokrajinsko razstavo ročnih del, pozdravne 
besede ob odprtju pa je namenila udeležencem 
tudi podžupanja občine Krško Nuša Somrak. Odprtje 
razstave je s kulturnim programom popestrila 
Vokalna skupina Svobode Brestanica.

Sicer pa ima ročnodelski krožek Marjetice srečanja 
vsak torek ob 10. uri v prostorih Društva upokojencev 
Sevnica (informacije: 070 896 528, Irena). Pričakujeta 
vas mentorici Irena Hribar in Majda Mirt.

Brane Busar in Romana Ivačič, Društvo upokojencev Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica na posavski razstavi ročnih del

Pridne in spretne 
roke v Društvu 
upokojencev Sevnica

Spoprijemanje z demenco je velik izziv današnje 
družbe. Zelo dobrodošle so ideje, kako 
posameznikom, ki se z njo srečujejo, pomagati, da 
bodo živeli dostojno življenje, in omiliti njihovo stisko. 

Foto: Tina Železnik

Rokavčki pomagavčki 
razveseljujejo tudi 
v Posavju

Združenje Spominčica je zato začelo humanitarno 
akcijo Rokavčki pomagavčki, s katero želijo osebam 
z demenco izboljšati kakovost življenja. Akcija je 
kmalu postala vseslovenski projekt, ki so se mu 
pod vodstvom Tine Železnik pridružile tudi sevniške 
bucike in številne sevniške prostovoljke. 
Rokavčki pomagavčki so zanimiv pripomoček, ki osebi 
z demenco preusmeri pozornost, jo miselno zaposli 
in umiri. Kvačkani in pleteni so tako, da vsebujejo 
številne zanimive elemente (npr. gumbi, cofki, rožice) 
in barvne odtenke, kar privablja pozornost osebe z 
demenco. Pokazali so se kot odličen pripomoček, ki 
številnim bolnikom pomaga zmanjševati stres, deluje 
spodbudno na njihove možgane in izboljšuje njihovo 
zaznavanje.
Sevniška ekipa bo z Rokavčki pomagavčki ob 
sevniškem občinskem prazniku razveselila starejše 
z demenco v domovih za starejše v Posavju (DUO 
Impoljca, Sevnica, Brežice, Loka), z veseljem pa bodo 
s svojimi izdelki priskočili na pomoč tudi drugje, 
kjer se bo pojavila potreba po njihovih ustvarjalnih 
izdelkih. Zavedajo se, da lahko drobna pozornost 
nekomu zelo polepša življenje.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Damijan Ganc

Bučna juha
Juha: 
Eno muškatno in eno hokaido bučo zavijemo v 
ALU-folijo ter ju eno uro pečemo na 180 stopinj. 
Muškatno bučo olupimo in jo skupaj s hokaido 
bučo narežemo. Na prečiščenem maslu v večjem 
loncu prepražimo nasekljano čebulo. Dodamo 
narezane buče, še malo pražimo in po potrebi 
zalijemo z zelenjavno osnovo. Dodamo ščepec 
muškatnega oreščka, sol in žlico staranega 
vinjaka. Dobro zmiksamo in kuhamo do primerne 
gostote. 

Bučna semena: 
Na suhi ponvi na zmernem ognju prepražimo 
cela bučna semena. Nato jih ohladimo in grobo 
nasekljamo. Čajoto previdno olupimo, narežemo 
na lepe, enakomerne majhne kocke. Kocke 
rahlo prepražimo na maslu in posolimo. Na dno 
krožnika položimo žlico popraženih kock čajote, 
čez prelijemo bučno juho ter jo okrasimo z 
bučnim oljem in prepraženimi bučnimi semeni.
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Drage Sevničanke in Sevničani! 

Vabimo vas, da se v čim večjem številu odzovete našemu povabilu na 
dobrodelni dogodek, s katerim želimo obeležiti mesec boja proti raku dojk. 

Dogodek je dobrodelne narave, pridobljena sredstva bodo namenjena 
Šolskemu skladu OŠ Boštanj ter društvu Europa Donna Slovenija. 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, prijetno druženje bo obogatila glasbena skupina 
Štandgas. 

 

 

 

                    

                              

9. oktober 2021, od 8.00 do 12.00, 

pri srednji šoli Sevnica 

                    8.00 – Ogrevanje  - hoja na 2 km 

                    9.00 – Rožnati tek za življenje 3 km 

                    9.30 – Rožnati tek za življenje 5 km 

                  10.00 – Otroški tek 

 

 

 

 

ROŽNATI OKTOBER – MESEC BOJA PROTI RAKU DOJK 

Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Nakup in prodaja potekata v skladu z odloki vlade RS. 

#pijemMODRO

#modraFRANKINJA

#modraPOLIČKA

“Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

V Doživljaju vas k nakupu vabi tudi »modra polička.« 
Pridite v novo pisarno na Glavni trg 19 v Sevnici 
in izberite svojo modro frankinjo – prvo damo Posavja.

www.visit-sevnica.com KŠTM Sevnica

in srečanje z

GROFICO 
MATHILDE

Večerni obisk gradu Sevnica 

Edinstven dogodek, ki vam bo za vedno ostal v spominu.

Mrak. Grad kot nekoč. Osvetljujejo ga sveče, vi se po njem sprehajate z lanterno. 
Vodička vam prek interpretativnega vodstva razkriva zgodovino gradu. 
Srečate grofico Mathilde Arco Zinneberg, zadnjo lastnico gradu. 
Izjemno žensko, ki vam zaupa svojo življenjsko zgodbo vredno romana. 
Več vam ne povemo. Nekatere skrivnosti se razkrijejo samo ob srečanju iz oči v oči. 

Cena: 19,90 €, otroci do 14. leta: 18,90 €

Zaradi omejenega števila obiskovalcev je potrebna rezervacija: 

Ko pade mrak. 
Točno uro začetka vam sporočimo ob rezervaciji vstopnice.

Posebna cena vstopnice je 5,90 € za otroke in 6,90 € za odrasle.

dozivljaj@kstm.si ali 051 680 287
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INFORMACIJE na DU Sevnica vsako sredo od 9. do 11. ure

ali na:  07 81 44 151

Ostanimo zdravi! Vaše Društvo upokojencev Sevnica
(Vsi dogodki so organizirani v skladu z navodili NIJZ. Obvezno izpolnjevanje pogojev PCT.)

OBVESTILA
Spremljate nas lahko tudi na spletni strani:

https://dusevnica.weebly.com

www.facebook.com

v prostorih OZVVS - poleg avtobusne postaje v Sevnici.

bo v Osnovni šoli na Bizeljskem 

Kulturni večer "Vesela jesen" 

v soboto, 16. 10. 2021, ob 16. uri.

Pikado vadba vsak četrtek ob 19. uri 

Prijave zbiramo na sedežu DU Sevnica. 

Možnost koriščenja bonov za celoten znesek. Cena izleta 50 eur (minimum 45 oseb).

Ročnodelski krožek "Marjetice" bo vsak torek od septembra dalje 

Mešani pevski zbor "Srebrni glas" 

ob 10. uri v prostorih DU Sevnica.

prične z vajami 2. 9. 2021.

7. Posavska razstava ročnih del "Barvita jesen" 

bo v sredo, 8. 9. 2021, ob 17. uri v Mencigerjevi hiši CKŽ 2, Krško.

Izlet v Belo krajino bo v četrtek, 16. 9. 2021. 
IZLET V NEZNANO 

bo 14.10.2021
možnost koriščenja turističnega bona 2021

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.

 Informacije: 
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje Glavni trg 19, Sevnica | 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

KMEČKA TRŽNICA 
SEVNICA SEVNICA

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

Kupujem modro. Kupujem lokalno.

Vabljeni k nakupu pridelkov in izdelkov 

lokalnih ponudnikov.

Prodaja poteka v skladu z navodili NIJZ.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.10.2021 na: 

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

TARANTAS: ruski potovalni voz, KASAVA: moka iz gomoljev manioka, EVORA: mesto na Portugalskem

SKOK Z 
NOGE NA 

NOGO

VEČJA 
ZASEDBA 
GLASBE-

NIKOV

NEKDANJI 
NEMŠKI 

DRŽAVNIK
(JOHANNES)
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SLOVANI

SMUČARSKA
LEGENDA

(INGEMAR)

RUSKI 
POTOVALNI 

VOZ

VEČANJE

ŽENSKI LIK 
Z DVIGNJE-

NIMI 
ROKAMI K
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MOTORNO 
KOLO Z 

MAJHNIMI
KOLESI, 
KOTAČ
KENAN
EVREN

SLOVENSKI
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(STANE)

NEM. PISAT.
SEIDEL

PRIPADNIK
LJUDSTVA

HOVOV
MANGAN
AMERIŠKI
FILMSKI
IGRALEC

(JON)

SLOVENSKI NOGOMETNI 
TRENER KATANEC

FANTIČ IZ 
BEVKOVIH
“PASTIR-

CEV”

MALAJSKA
BLAZNOST

MER. ENOTA
ZA MOČ,

100 W
DAVID

OJSTRAH

DELAVEC V 
SLADARNI

MESTO NA
PORTUGAL-

SKEM
FIZ. MERSKA

ENOTA

LADJA 
VLAČILEC

X

MOKA IZ
GOMOLJEV
MANIOKA

BRITANSKI 
GLASBENI 

PRODUCENT
(BRIAN)

TRENJE,
FRIKCIJA

AM. PISA-
TLEJICA

NIN

KILOGRAM

EDEN,
PARADIŽ

SODBA, 
RAZSODEK

AMERIŠKI 
FILM-

SKI IGRALEC 
JULIA

MADŽARSKO
LJUDSKO 
PIHALO, 

PODOBNO 
FLAVTI

HROŠČ UNI-
ČEVALEC
GRAHA

REKA SKOZI
MARIBOR

KURT
RUSSELL

AMERIŠKI
IGRALEC
BEATTY
KRAJAN

ISTRE

MODEL
OPLOVEGA

VOZILA
PREBIVALKE

IRANA

NAUK O 
UŠESNIH 

BOLEZNIH

BORUT
URH

KRONIKA,
LETOPIS

NAPRAVA ZA MLETJE
ŽITA; TUDI MISELNA

DESKOVNA IGRA, ŠPANA

IZDELOVA-
LEC SIT

LEVI PRI-
TOK RENA

V ŠVICI

SMUČARKSI
CENTER V

KOLORADU
DEL

SKELETA

ŠVEDSKI 
HOKEJIST 
SUNDIN

POSESTVO
BREZ ZAK.
LASTNIKA
VELETOK
V ITALIJI

OČE

RIMSKI
HIŠNI 
BOG

RAZSTAVNA
PLOŠČA

PRITRDIL-
NICA

PREDUJEM,
NADAV

IVAN
NAPOTNIK

SULTANOV 
URADNI 

RAZGLAS

DRUGO
IME ZA 
GORIVO
LIGNIT

SLOVENSKI 
SKLADA-
TELJ IN 

DIRIGENT 
FIRŠT

NAROD,
PLEME

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
NINA IVANIŠIN.

Izžrebane so bile: 
1. nagrada: Zdenka Karlič , Veliki Cirnik 18, 8297 Šentjanž
2. nagrada: Olga Senica, Lončarjev dol 21, 8290 Sevnica 
3. nagrada: Hermina Simončič, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Pomoč
Dober dan. A je to center za pomoč alkoholikom?
Ja, želite prosim?
Kako se naredi bovla?

Granata

Kaj lahko narediš, če blondinka vrže granato proti 
tebi?
Pobereš jo, izvlečeš varovalko in jo vržeš nazaj.

Always s krili      
 
Zakaj se je zadnjič ena blondinka vrgla s stolpnice?
Hotela je preizkusiti nove Always s krili.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kje se nahaja od 3. septembra 2021  Turistična informacijska 
 pisarna Sevnica ter Doživljaj, turistična agencija Posavje?

IZREK ZA LEPŠI  DAN
Vsak dan preberi kaj,

česar ne bere nihče drug. 
Vsak dan razmišljaj o nečem, 

o čemer ne razmišlja nihče drug. 
Umu škoduje, 

če vedno soglašaš z drugimi.

          Christopher Morley

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: 2 x pica,  ki ju podarja Pizzeria Rondo, 
        Planinska cesta, 8290 Sevnica, 
2. nagrada: 2 škatli okusnih keksov, ki ju podarja  Hotel Ajdovec, Slaščičarna Julija, 
        Trg svobode, 8290 Sevnica  
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
        Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Mami privabi solze na lica
in v jok spravi celo neustrašnega strica.
Pa ni ne nesreča, niti krivica,
ampak sloveča kuharska kraljica.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 zvezdice

 Izžrebanec:
 Mitja Avsec,  Cesta 24. junija 13, 1231 Črnuče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Pomol s čudovitim pogledom na grad Sevnica
 je pri naselju Log  
Izžrebanec:
 Robert Blatnik, Glavni trg 34, 8290 Sevnica
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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 - 0,46 €/kom

natura - 0,49 €/kom

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

NOVO
storitev

HIAB prevozi

izolacije

www.radioaktual.si
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Zobje
Zobje+

Poskrbite 
za zdrav 
nasmeh.

ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI

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 ...


