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Intervju

Rok Štirn kot poveljnik Prostovoljnega društva 
Sevnica opravlja vse operativne naloge gasilca, 
hkrati pa skrbi za organizacijo in učinkovito 
delovanje društva. Kot poklicni akademski 
glasbenik, prostovoljni gasilec, partner in oče pa 
uspešno manevrira med izzivi vseh teh vlog. 

Prav med vašim poveljevanjem praznuje PGD 
Sevnica 140-letnico delovanja. To je veliko zgodb in 
veliko zgodovine. Kako se je spreminjala organizacija 
v društvu? Imate še kakšne stare »običaje«, ki jih 
ohranjate?  

Res je, letos smo zaznamovali 140 let delovanja, 
kar nas postavlja med najstarejša gasilska društva v 
Sloveniji. Iz takratnih skromnih začetkov je do zdaj 
PGD Sevnica zrasel v sodobno, strokovno, dobro 
opremljeno, močno enoto, predvsem s poudarkom 
na operativni dejavnosti. V sklopu URSZR smo 
pooblaščeni tudi za izvajanje nalog reševanja v 
prometnih nesrečah, reševanje pri izlitjih nevarnih 
snovi, reševanje na vodi in iz nje, zato spadamo 
med tako imenovane GEŠP-e, gasilske enote 
širšega pomena. Kot GEŠP- enota pokrivamo tudi 
občino Radeče in del občine Šentjur. V sklopu PGD 
Sevnica delujeta tudi potapljaška enota in enota za 
reševanje z vrvno tehniko. Prav tako kot v vsakem 
gasilskem društvu tudi pri nas sodelujejo veterani, 
članice in mladi gasilci. Nekih starih običajev ravno 
ne ohranjamo, saj je prvenstvena naloga naše enote 
operativna dejavnost, to je reševanje v primeru 
nesreč in požarov ter stalno usposabljanje. Veseli 
me, da smo v zadnjih letih presegli oziroma izničili 
klasične stereotipe o gasilcih in dosegli to, da je naše 
delo postalo cenjeno in spoštovano. Morate vedeti, 
da vse te naloge brez prejemanja plačila opravljamo 
prostovoljni gasilci, ki ob pisku pozivnika in telefona 
pustimo vse na strani in hitimo na pomoč – pa naj bo 
to ob treh ponoči, sredi kosila, izpod tuša – katerikoli 
del dneva. Povprečno v treh minutah od poziva polno 
opremljena ekipa že pelje na kraj intervencije. 

Koliko let ste prostovoljni gasilec in kaj vam to 
pomeni? Kakšne so vaše naloge in s katerimi 
izzivi se srečujete kot poveljnik PGD Sevnica? Ste 
profesionalni glasbenik, umetnik. Na prvi pogled 
se zdita gasilstvo in glasbeno ustvarjanje popolni 
nasprotji. Kako čas za gasilstvo usklajujete s svojim 
profesionalnim in zasebnim življenjem? 

Sam sem se dokaj pozno priključil gasilcem, pred 
približno 15 leti.  Kot član godbe sem veliko časa 
preživel v tej hiši in se s pomočjo prijateljev, ki so 
že bili gasilci, popolnoma zastrupil s to dejavnostjo. 

Biti gasilec je način življenja. Biti poveljnik v takšni 
enoti je res izziv. Poleg tega, da skrbiš za operativno 
pripravljenost, včasih vodiš intervencije, nabavljaš 
opremo, vodiš usposabljanja, prevzameš organizacijo, 
koordinacijo ... biti moraš v nekaterih trenutkih tudi 
psiholog, mentor, zaupnik in držati skupaj teh naših 
58 operativcev – v dobrem in slabem. Lahko rečem, 
da delam z najboljšo ekipo na svetu – vredno vsega 
zaupanja, kar na težkih intervencijah pride zelo prav, 
saj moraš v kritični situaciji zaupati kolegu gasilcu. 
Moja služba kot glasbenik v Big Bandu RTV Slovenija 
in gasilstvo res nimata kakšne skupne točke. V 
službenem času sem pač glasbenik, v prostem pa 
gasilec. 
Na srečo imam v službi zelo prilagodljiv in nestalen 
urnik, zato imam zelo veliko časa za gasilstvo. Preveč 
časa, bi rekla moja partnerka, ampak tudi ona in že 
oba najina otroka so člani našega društva. 

Kako pomembno je za PGD Sevnica vključevanje 
mladine? Je podmladka dovolj? Koliko mladih se 
poleg sodelovanja na tekmovanjih odloči pridružiti 
tudi operativnemu delu društva? 

Gasilska mladina je nujno potrebna, če hoče društvo 
delovati v prihodnosti. Moram reči, da smo zelo 
veseli, ker se je v zadnjem času med mlade gasilce 
vključilo veliko otrok, kar je gotovo zasluga naših 
odličnih mentorjev, ki znajo otroke motivirati in 
spodbuditi. Marsikateri od teh mladih fantov se tudi 
pozneje, pri 16 letih, ko lahko postane pripravnik, 
vključi v operativno enoto (prvo operativno 
gasilko še čakamo). Je pa opazen osip mladih, ko 
začnejo srednješolsko izobraževanje. Vesel sem, 
da smo ravno v zadnjem 
letu pridobili sedem odličnih 
novih gasilcev pripravnikov, 
fantov, starih od 17 do 18 let, 
ki so se odlično vključili v delo 
operative, so motivirani in 
zagnani, sodelujejo na vajah 
in intervencijah – dejansko so 
se zastrupili z »gasilerijo« in 
postajajo pravi tigri. 

Ste edino prostovoljno 
društvo v sevniški občini 
z dvema specializiranima 
enotama: potapljaško in 
enoto za reševanje z vrvno 
tehniko. Kako poteka 
usposabljanje in koliko je bilo 
intervencij v zadnjem letu? 

Enota PGD Sevnica je tudi osrednja gasilska enota 
v občini Sevnica. Ker pa nas obdajata Sava in Mirna 
in ker je relief našega terena zelo razgiban, se je 
pokazala potreba po zagotavljanju reševanja na te 
specifične načine, kot so potapljači in »vrvaši«. Obe 
enoti se redno usposabljata doma in tudi v tujini 
ter učinkovito posredujeta, kadar nastane potreba 
po takšnem reševanju, kar pa se žal tudi večkrat na 
leto zgodi. Drugače pa se operativna enota redno 
usposablja, vsak ponedeljek potekajo v enoti vaje 
z različnih področij kot npr. tehnično reševanje, 
nevarne snovi, gašenje in taktika ... Bolj specializiranih 
usposabljanj pa se redno udeležujemo predvsem v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje  na Igu. 
Število intervencij se iz leta v leto povečuje. Če 
smo pred 15 ali 10 leti zaključili leto s 50 do 
60 intervencijami, se je v zadnjih letih število 
posredovanj žal več kot podvojilo, saj opravimo 
povprečno 130 intervencij na leto. Letos pa smo že 
meseca septembra presegli letno povprečje števila 
intervencij. 

Nam zaupate zgodbo o kakšnem nenavadnem 
reševanju, nesreči? 

Takšnih in drugačnih zgodb se z leti nabere veliko. 
Veliko je tragičnih, se pa tu pa tam na kakšni 
intervenciji najde kakšna za rubriko – saj ni res, pa je. 
Seveda takrat ne manjka smeha med gasilci. Drugače 
pa občasno lovimo tudi kače, mucke, papige, celo 
ponije. Še vedno pa najraje rešimo kakšno luštno 
mlado dekle. 

Oktober je mesec požarne varnosti. Kakšne 
aktivnosti načrtuje PGD Sevnica? 

Naša enota je glede preventivne in prikazne 
dejavnosti  zelo aktivna vse leto, ne le oktobra, ki 
je mesec požarne varnosti. Tematika letošnjega 
meseca varstva pred požari je sicer namenjena 
požarni varnosti v večstanovanjskih objektih. Zato 
bi nagovoril stanovalce takšnih stavb v naši občini, 
naj se seznanijo s požarnimi redi in evakuacijskimi 
načrti v svojih stavbah, saj nam, če jih poznajo, 
zelo olajšajo delo v primeru posredovanja. Požari v 
blokih in visokih stavbah veljajo za nas gasilce za eno 
najzahtevnejših posredovanj, saj imamo opravka z 
večjim številom stanovalcev, močno zadimljenostjo 
hodnikov in stavbe, veliko možnostjo razširitve 
požara na več stanovanj, paniko med stanovalci. 

Tudi v Sevnici imamo vsako leto nekaj primerov 
požarov v blokih. Ker pa v svojem voznem parku 
nimamo ustreznega vozila za reševanje na višini, 
bomo skupaj z Gasilsko zvezo in Občino Sevnica 
nabavili vozilo za reševanje in gašenje z višine, 
Magirus Multistar, s katerim bomo lahko učinkoviteje 
reševali v primeru požarov v takšnih stavbah. 

NA POMOČ! 
  

Pogovarjala se je Neža Nemec.
Foto: osebni arhiv Roka Štirna

Rok Štirn, poveljnik PGD Sevnica

Rok Štirn

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

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

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

Prihodnja številka izide novembra 2019, 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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Oktober je mesec, ko se lahko odpravimo v gozd 
in naberemo kostanj. Šele ko kostanj dozori in 
pade na tla, se nam ponudi priložnost, da ga 
okusimo.
Že nabiranje kostanja je lahko tudi druženje, 
raziskovanje gozda in travnikov ob njem. 
Trenutki so zelo sproščujoči. Takrat se lahko tudi 
pogovorimo s samim seboj. 
 
Podobno, kot popada kostanj z dreves, v življenju 
pridejo na pot nove osebe. Največkrat takrat, 
ko to najmanj pričakujemo. Pa ni treba, da zato 
potuješ in raziskuješ nove kraje. Lahko se ti to

zgodi ob obisku kakšnega dogodka, odhodu v 
trgovino, obisku zdravnika ali na sprehodu.

Z osebo, ki je hodila mimo tebe, pa je do zdaj 
nisi opazil, je včasih dovolj spregovoriti le 
nekaj besed, da ugotoviš, ali ta oseba razmišlja 
podobno kot ti, ali vaju družijo podoben zgodbe, 
ima podobno energijo, kot je tvoja. In to so 
trenutki, ko lahko rečeš, da si dal v svoj mozaik 
življenja novi kamenček posebne barve. 
 

Mojca Pernovšek

Sobota

26.10.2019
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Občinske strani

 
Letošnji Evropski teden mobilnosti je potekal od 
16. do 22. septembra pod sloganom Gremo peš! 
V sevniški občini se je zvrstilo veliko zanimivih 
dogodkov, ki so promovirali trajnostne oblike 
mobilnosti s poudarkom na hoji, povzeti pa so v 
nadaljevanju.

Hodimo za zdravje  
Center za krepitev zdravja Sevnica za različne skupine 
večkrat na leto organizira test hoje na 2 kilometra, 
katerega namen je preveriti telesno kondicijo in 
osnovne funkcije telesa, kot sta srčni utrip in krvni 
tlak. V tednu mobilnosti so tako na več lokacijah 
v sevniški občini potekale brezplačne delavnice 
pravilne hoje – Hodimo za zdravje, s testiranjem hoje 
na 2 kilometra. Hoja kot vsestranska, brezplačna in 
nezahtevna oblika vadbe je namreč odlična metoda 
za vzdrževanje ali celo izboljšanje posameznikove 
telesne pripravljenosti. Kot športna aktivnost je 
dobra izbira za vse generacije, primeren prostor 
za sproščeno gibanje in druženje pa so tudi 
večnamenske poti ob Savi. 
 

Akcija Smeško – Kisko 
 
Letos je potekala jubilejna, 10. akcija Smeško-Kisko. 
Otroci sevniških vrtcev so v spremstvu vzgojiteljic 
in redarjev na svojih sprehodih v času Evropskega 
tedna mobilnosti podelili Smeške vsem prijaznim 
voznikom, ki so s pravilnim parkiranjem omogočili 
vsem pešcem, še najbolj pa majhnim otrokom, da 
se na območju prometa gibajo varneje. Z žalostnim 
Kiskom pa so prijazno opozorili vse tiste, ki so z 
nepravilnim parkiranjem ogrozili njihovo varnost. 
Čeprav akcija podeljevanja Smeškov in Kiskov poteka 
že več let, nekateri vozniki še vedno niso pripravljeni 
pokazati dovolj strpnosti in razumevanja, sploh, če 
prejmejo Kiska. Kultura vožnje in parkiranja sta odraz 
kulture voznika kot osebe. 

Otroci so pozorno poslušali pojasnilo,
zakaj si ovira,ki preprečuje dostop do pločnika, zasluži Kiska

Evropski teden mobilnosti

Neupoštevanje prometnih predpisov in parkiranje 
na mestih, ki za to niso predvidena, povzroča 
nevšečnosti, predvsem pa vpliva na raven varnosti 
najmlajših in najmanjših udeležencev v prometu. 
Odgovornost za varnost otrok ne bi smela biti zgolj 
odgovornost staršev in skrbnikov, temveč vseh, ki 
s svojim zglednim delovanjem v družbi prenašajo 
dobre navade na najmlajše generacije.

Program SOŽITJE  
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 
(AVP) je v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, 
DARS-om, Zvezo društev upokojencev Slovenije in 
drugimi pripravila projekt SOŽITJE za večjo varnost 
v cestnem prometu, katerega namen je izvajati 
celovite preventivne dogodke oziroma usposabljanje 
za seniorje in upokojence kot aktivne udeležence v 
prometu. 

Tako so predstavniki AVP, Policijske postaje Sevnica, 
DARS-a in drugih izvedli enodnevno izobraževanje in 
usposabljanje v Kulturni dvorani Sevnica. Udeležence 
je pozdravil predstavnik AVP in vodja projekta 
Sožitje Sebastijan Turk in zbranim osvežil znanje s 
področja cestnoprometnih predpisov. Mojca Heco, 
predstavnica DARS-a, je udeležencem povedala 
nekaj o varni vožnji po avtocestah in hitrih cestah. 
Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žnidarič 
je predstavil praktične izkušnje policije, Majda Zorec 
Karlovšek iz Združenja FORTOX pa je udeležencem 
svetovala glede zdravstvenih kriterijev za vožnjo. 
Teoretični del dogodka je sklenil predstavnik OZRK 
Slovenija Hari Muratovič. V praktičnem delu so se 
udeleženci preventivnega dogodka lahko preizkusili 
v vožnji, pri kateri so jim svetovali ocenjevalci na 
vozniškem izpitu. 
  
Javni forum o koristnih učinkih 
hoje na zdravje 
V Knjižnici Sevnica je potekal Javni forum o koristnih 
učinkih hoje na zdravje. Organizacija javnega foruma 
je bila del prizadevanja Občine Sevnica za spodbudo 
in krepitev zavedanja o pomenu gibanja za zdravo 
življenje. 
Župan Srečko Ocvirk je kot prvi spregovoril na 
forumu in poudaril, da se je s čedalje večjim številom 
avtomobilov povečevala potreba po gradnji novih 
in novih cest, pri tem pa pozornost pešcem ni bila 
namenjena. Široke ceste, ki so zadovoljile potrebe 
velikih, širokih vozil, so zasedle celoten javni prostor, 
kar pomeni, da je prostor za pločnike, po katerih 
se potreba povečuje, treba iskati s širjenem na 

Pravilno parkirani avtomobili so v zahvalo prejeli Smeška.

zasebne površine. Izpostavil je paradoks vožnje z 
avtomobilom na rekreacijo, ko prebivalci znotraj 
kraja prevozijo razdaljo, ki je krajša od kilometra, 
da se pripeljejo do mesta rekreacije, na primer do 
fitnesa. Sicer je poudaril, da se je splošno zdravje 
občanov v zadnjih desetih letih izboljšalo tudi z 
izboljšano infrastrukturo, ki jo sevniška občina 
namenja aktivnemu preživljanju prostega časa, ter 
pohvalil prizadevanje sevniškega Centra za krepitev 
zdravja za promocijo zdravih odločitev, zdravega 
načina življenja. V zaključku je izpostavil še miselnost 
prebivalstva, da se je do vseh ciljev, ki jih imajo 
v svojem vsakodnevnem življenju, treba peljati z 
avtomobilom. Odločitev, da je avtomobil mogoče 
pustiti na obrobju mesta in se do službe ali opravkov, 
oddaljenih manj kot kilometer, mogoče odpraviti 
peš, ima lahko funkcijo tudi osnovne rekreacije, ki je 
potrebna za posameznikovo zdravje in dobro počutje. 
Za to pa je potrebna tudi infrastruktura, ki pešcem 
omogoča varnost – kot primer je navedel obnovo 
železniškega nadvoza Šmarje – »nadvožnjaka«, kjer 
hodi peš precej več posameznikov kot pred obnovo. 
Nazadnje je izpostavil, da so pobude občanov, na 
katerih območjih so še potrebne izboljšave varnosti, 
izredno dobrodošle. 

Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala 
Sevnica, d. o. o., je predstavil svoje poglede na 
izzive upravljanja in urejanja pešcem namenjene 
infrastrukture. Komunala Sevnica upravlja več kot 
15 hektarjev javnih površin, ki so v manjših delih 
razpršene po celotni občni. Izpostavil je vidike 
varnosti, ki ji je namenjena posebna pozornost, 
predvsem na otroških igriščih in zunanjih fitnesih. 
Nadalje je izpostavil izzive urejanja večnamenskih 
poti ob Savi, kjer se srečujejo različni upravljavci 
– poleg Komunale Sevnica kot upravljavke teh 
površin nastopata tudi podjetji Infra in HESS s 
svojimi vzdrževalci. Upravljavci med seboj aktivno 
sodelujejo in se srečujejo tudi s skupnimi izzivi, 
kot je odstranjevanje invazivnih rastlin. Pri tem je 
pozval vse občane, ki javne površine uporabljajo, da 
lahko tudi sami več pripomorejo k boljši urejenosti, 
s skrbnostjo do okolja, v katerem se gibajo, in z 
aktivnim vključevanjem pri čiščenju in odstranjevanju 
invazivnih rastlin, saj okolje, v katerem živimo in se 
gibamo, v resnici čistimo zase. Izpostavil je, da se 
premalo zavedamo, v kako urejenem okolju živimo v 
primerjavi s tujino. 
Predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Rok 
Petančič je spregovoril o izzivih, s katerimi se srečujejo 
urejevalci planinskih poti. Ti so sami planinci in svoje 
delo opravljajo prostovoljno. Razvejenost planinskih 
poti na območju sevniške občine je prednost, vendar 
tudi izziv vzdrževanja za markaciste in druge. Kot izziv 
je izpostavil tudi čedalje večje število planincev, ki se 
do okolja ne vedejo spoštljivo, zaradi množičnosti 
obiskov planin in gora pa prihaja tudi do trenj med 
lastniki zemljišč in pohodniki. 
Predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
Brigita Župančič Tisovec je spregovorila o konkretnih 
koristnih učinkih hoje in drugih oblikah gibanja 
na zdravje vseh generacij, pri tem pa s slikovitimi 
statističnimi podatki podala nekaj zanimivih dejstev 
o vplivih gibanja na človeško telo v najnežnejših, 
v srednjih in poznih letih življenja. Večji del svoje 
predstavitve je namenila predvsem otrokom, 
njihovemu gibanju in percepciji staršev na otrokovo 
gibanje. Sodobni, skrbni starši, ki otrokom ne dajejo 
dovolj svobode, da bi raziskovali svet in se pri tem 
včasih tudi poškodovali, s svojo skrbnostjo otroku 

Javni forum o koristnih učinkih hoje na zdravje

Predstavnik AVP in vodja projekta Sožitje Sebastijan Turk
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povzročijo več škode kot koristi, saj zdravstveni 
delavci čedalje bolj ugotavljajo, da mladi otroci 
ne znajo niti pravilno pasti in zato prihaja do več 
poškodb glave namesto zgolj popraskanih komolcev 
in kolen. 

Barbara Resnik, promotorka hoje, je zbranim 
predstavila svoj pogled na gibanje, na hojo in vse 
koristne učinke, ki jih ob gibanju občuti sama. 
Dobro prakso telesne aktivnosti skozi vodene vadbe 
uspešno prenaša tudi na druge in tako krepi ne zgolj 
lastno, ampak tudi njihovo zdravje. 
  

Osrednja prireditev ETM v Krmelju 
Letošnjo osrednjo prireditev Evropskega tedna 
mobilnosti je s pestrim programom z vsebinami, 
vezanimi na temeljno sporočilnost trajnostne 
mobilnosti, gostila Osnovna šola Krmelj. 
Skladno z letošnjim sloganom Evropskega tedna 
mobilnosti Gremo peš! so bile poti sevniških 
osnovnošolcev v Krmelj organizirane kot pohodi ali 
kolesarski izlet. Med tem, ko so pohodnike spremljali 
učitelji in sodelavci Občinske uprave, ki skrbijo za 
vsakoletno koordinacijo in organizacijo  Sevniškega 
tedna mobilnosti, so mlade kolesarje na poti 
spremljali člani Kolesarskega društva Sevnica in s tem 
dodatno poskrbeli za njihovo varnost. 

Prireditev v Krmelju je odprl Knapec, ki je zbrane 
pozdravil v svojem značilnem slogu. Pozdrave sta 
zbranim namenila tudi ravnateljica Osnovne šole 
Krmelj Gusta Mirt in župan Srečko Ocvirk, ki je v 
svojem nagovoru vnovič izpostavil, da zaradi hitrega 
načina življenja pogosto pozabimo, da se lahko na 
krajšo pot odpravimo tudi peš. 

Osnovnošolci na zaključni prireditvi v Krmelju

 

Sevniška knjižnica letos praznuje 60. obletnico 
delovanja. Kljub skromnejšim začetkom se danes 
Knjižnica Sevnica lahko pohvali z zelo bogato zbirko, 
konec leta 2018 so v treh enotah, torej centralni 
knjižnici v Sevnici ter v Izposojevališčih Krmelj in Loka 
pri Zidanem Mostu hranili 85 943 enot knjižničnega 
gradiva. Svojo zbirko aktivno dopolnjujejo iz leta v leto. 

Pomemben del delovanja knjižnice predstavlja 
izvajanje domoznanske dejavnosti, to je pridobivanje, 
obdelava in hranjenje domoznanskega gradiva, 
pomembnega za lokalno skupnost, s čimer knjižnica 
pomembno prispeva k ohranjanju zgodovine sevniške 
občine in zgodb posameznikov, ki so svojim delovanjem 
sooblikovali njen razvoj.

Knjižnica Sevnica se aktivno vključuje tudi v izvedbo 
različnih kulturnih dogodkov, veliko sodeluje s 
sevniškimi osnovnimi šolami in drugimi institucijami. 
Prostori knjižnice pa vedno bolj postajajo stičišče 
ljubiteljev leposlovja, umetnosti in udeležencev 
različnih forumov ter seminarjev. 

V prostorih knjižnice 
pogosto potekajo različni seminarji in forumi.

60 let Knjižnice Sevnica 

Avgusta je praznovala 90. rojstni dan občanka 
Marija Bobnič. Ob tem visokem jubileju sta jo 
obiskala sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik 
Krajevne skupnosti Blanca Marijan Ločičnik, skupaj 
s predsednico OZ RK Bredo Drenek Sotošek in 
aktivistkami RK Blanca. 

Na praznovanju je zbranim pripovedovala zanimive 
zgodbe, ki jih je pisalo njeno življenje. Nedvomno 
bo teh zgodb še veliko, saj gospa Marija izžareva 
energijo, ki ji jo lahko zavida marsikatera mlajša 
dama. 

Slavljenka z družino in gosti

90 let Marije Bobnič 

Predstavnice društva Šola zdravja in Centra za 
krepitev zdravja so poskrbele za zabavno predstavitev 
pravilnega nošenja šolskih torb in krajšo telovadbo 
po načelih 1000 gibov. Policisti Policijske postaje 
Sevnica so učencem razkazali tudi svojo opremo. 

Občinstvo so s plesno točko, recitacijo in petjem 
dodatno ogreli učenci Osnovne šole Krmelj, 
košarkarji invalidi pa so s svojo demonstracijo 
dokazali, da je besedna zveza »Ne morem« samo 
izgovor.  Osnovnošolci so se na plesnih delavnicah 
naučili še osnovnih plesnih korakov. Prireditev je 
sklenil nastop Veselih Dolenjcev, ki so s svojo glasbo 
poskrbeli, da so osnovnošolci naučene plesne korake 
tudi uporabili. 

S kolesom ob Savi 
Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice vsako leto 
ob Evropskem tednu mobilnosti prirejajo kolesarsko 
popotovanje S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic, 
ki je letos potekalo 21. septembra. 

Nekaj več kot 60 kilometrov dolgo pot, ki vodi 
pretežno po makadamskih poteh ob Savi, je letos 
prevozilo rekordno število kolesarjev, ki so prvič 
prevozili tudi odsek med Loko in Šentjurjem na Polju, 
ki dodatno izboljšuje in povezuje infrastrukturo 
ob Savi ter kolesarsko povezuje Boštanj in Loko pri 
Zidanem Mostu.

Zabava za ocenjevalce parkiranja 

V Športnem domu Sevnica so se zbrali otroci, ki so 
skupaj z vzgojitelji in vzgojiteljicami ter redarji v času 
Evropskega tedna mobilnosti parkiranim vozilom 
podeljevali »Smeške« oziroma »Kiske«. 

Pozdravila sta jih ravnateljica Tanja Sorčan in župan 
Srečko Ocvirk, s svojim energičnim nastopom pa je 
otrokom pravo zabavo pričarala Damjana Golavšek.

S kolesom ob Savi

Brigita Župančič Tisovec in Barbara Resnik

Delavnica plesa na osrednji prireditvi

Na zaključni prireditvi so sodelovali tudi predstavniki 
sevniškega Centra za krepitev zdravja in Šole zdravja
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S srečanjem v Gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju 
smo članice in člani Rotary kluba Sevnica v torek, 
17. septembra, praznovali 10 let delovanja. Pred 
desetimi leti so klub s podpisom temeljne listine 
ustanovili mag. Breda Drenek Sotošek, Štefan Teraž 
in Dušan Lipej, trenutno pa je aktivnih 17 članic in 
članov, v letošnjem rotarijskem letu 2019/20 klubu 
predseduje Anton Grilc. Klub ima prostor za srečanja 
na sevniškem gradu.

Rotary klub Sevnica je del Rotary International and 
The Rotary Foundation z več kot milijon članov v več 
kot 200 državah ter združuje in povezuje poslovneže in 
strokovnjake iz različnih poklicev. Vsi s prijateljstvom 
in druženjem udejanjamo dobrodelne človekoljubne 
dejavnosti, v svojih poklicih spodbujamo visoka 
etična načela in merila ter pomagamo širiti dobro 
voljo in mir na svetu. Med najbolj odmevnimi 
dogodki je vsakoletni dobrodelni koncert Imeti rad, 
ki ga v sodelovanju s KD Godba Sevnica organiziramo 
8. marca. Na srečanju smo predstavili tudi zbornik ob 
10-letnici delovanja, novo spletno stran www.rotary-
sevnica.si in podpisali listino o pobratenju z Rotary 
klubom Vinkovci iz hrvaške Slavonije.

Dogodka sta se udeležila tudi guvernerka Distrikta 
1912 (vanj spada 49 rotary klubov iz Slovenije in 19 
klubov iz Makedonije) Irena Kos in Janez Lipec, ki je 
bil guverner v obdobju 2018/2019, program pa sta 
z nastopom popestrila mlada in nadarjena brežiška 
glasbenika, Maja Weiss in Robi Petan.

Rok Petančič

10 let delovanja 
Rotary kluba Sevnica

 

V petek, 20. septembra, so nas obiskali in bili na 
gradu na ogled starodobniki 1. turističnega rallyja 
starodobnikov Adriatic Adventure Rally 2019 med 
12-dnevnim potovanjem po Sloveniji, Hrvaški in 
Črni gori. Več kot 50 izjemnih starodobnikov znamk 
Bentley, Porsche, Cadillac, Mercedes, Jaguar, Lancia 
in drugih (vsi starejši od leta 1976) iz 14 držav je 
navdušilo obiskovalce, ki so si prišli pogledat stare 
jeklene lepotce. Udeleženci rallyja so bili navdušeni 
nad gostoljubnostjo, urejenostjo, razgledom in 
pogostitvijo v grajskem parku. 

Podrobnosti rallyja si lahko ogledate na spletni strani: 
https://www.endurorally.com/events/adriatic-
adventure-2019/. 
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Obisk starodobnikov 
Adriatic Adventure Rally 
2019 na našem gradu 

 
Dne 8. septembra je v Albert Felicijanovi dvorani 
na našem gradu potekal prav poseben dobrodelni 
dogodek. Člani Rotaract kluba Sevnica smo, tokrat 
v sodelovanju s Študentskim klubom Sevnica in 
Rotaract klubom Novo mesto, drugo leto zapored 
organizirali modno revijo z namenom Ženske za 
ženske. Namen projekta je nagovoriti ženske in 
tudi moške, predvsem z razmišljanjem o težavah, s 
katerimi se pod pritiski pričakovanj sodobnega sveta 
srečujemo vsak dan. Pomanjkanje samozavesti, 
obsojajoči pogledi mimoidočih, strah pred porazom, 
podcenjevanje v podjetništvu, nasilje v družini in 
veliko drugega. 

Spodbuditi želimo pozitiven odnos do različnih teles 
in osebnosti. Vse to prepleteno z dobrodelnostjo. 
V prvem delu dogodka sta zbrane nagovorili 
guvernerka Distrikta 1912 Irena Kos in Saša Einsidler. 
Sledila je modna revija, na kateri so manekenke 
»body positivity« predstavile modne dodatke in 
nakit slovenskih ustvarjalk. Z njihovo prodajo in 
srečelovom nam je uspelo zbrati 800 evrov, namenili 
pa smo jih Društvu življenje brez nasilja iz Novega 
mesta, ki upravlja tudi varno hišo. O delovanju 
društva je spregovorila in se za dober namen 
zahvalila predsednica društva Natalija Petakovič. 
Sledilo je druženje ob glasbi Maje in Robija ter 
dobrotah, ki so jih za ta namen prispevali donatorji. 
Vsem, ki ste dodali kamenček v mozaik letošnjega 
dogovdka Ženske za ženske, se še enkrat najlepše 
zahvaljujemo. Skupaj smo presegli vsa pričakovanja 
in potrdili Goethejevo misel: »Stori vse, za kar misliš 
in sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo 
genialnost, moč in čarobnost.«

 Annemarie Culetto

Ženske za ženske

Vabimo vas na 
osrednjo slovesnost ob prazniku 

KRAJEVNE SKUPNOSTI KRMELJ
18. oktober., ob 18. uri

KULTURNI DOM KRMELJ
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Vljudno vabljeni na 
osrednjo slovesnost ob

prazniku

v petek, 25. oktobra,
ob 18. uri, 

v Kulturno dvorano Šentjanž.

Šentjanž
Krajevne skupnosti

  
Dne 1. oktobra 
začenja Društvo 
Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 
Sevnica novo 
študijsko leto. Že 
od leta 2003 je 
to prostovoljno, 
n e p r i d o b i t n o , 
nepolitično in 
n e s t r a n k a r s k o 

samostojno združenje fizičnih oseb z namenom 
organiziranja izobraževanja in družabnega življenja 
za ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Cilj delovanja 
društva je omogočiti ljudem v tretjem življenjskem 
obdobju aktivno vključevanje v sodobno družbo. 
Svoje poslanstvo uresničuje s predavanji, krožki, 
ekskurzijami, družabnimi prireditvami, razstavami in 
drugim.

Društvo U3 Sevnica 
začenja novo 
študijsko leto

Petek, 11. 10., ob 17. uri 
na cerkvenem dvorišèu 
Slavnostna prireditev 
in odkritje doprsnega kipa
Dragotina Ferdinanda Ripšla. 
V programu bodo nastopili 
uèenci POŠ Loka in Godba Sevnica.

Sobota, 12. 10., od 10. do 14. ure 
na trgu v Loki 
Ripšlov sejem z lokalnimi ponudniki.
Ob 14. uri nastop Godbe Slovenskih železnic.

Prija
zno vablje

ni.

Da je veseljak!
Kdo bi zmirom tužen bil?

To ne more biti.
Bog je pamet mi delil,

Tužnost razpoditi.
Pride čas, da se solzim,

Rajši pa se veselim,
Kakor znam, si kratim čas;

Kaj to mika vas?

Dragotin Ferdinand Ripšl

Krajevna skupnost Loka 
vabi na praznovanje 

Krajevnega praznika.

Za študijsko leta 2019/2020 načrtujemo 19 predavanj 
ob torkovih dopoldnevih (začetek ob 9. uri v Kulturni 
dvorani gasilskega doma), šest kulturnih prireditev 
in pet ekskurzij. Vsako leto organiziramo zanimive 
študijske krožke in dejavnosti, preteklo leto na primer: 
debatno-slikarski krožek, računalništvo, angleški 
jezik (dve skupini), ustvarjalna delavnica, ročna dela, 
pevski zbor, spoznavanje vrednot, zeliščarski krožek, 
gibanje za zdravo telo, bowling, tai chi, ples. Tudi letos 
jih bo verjetno najmanj toliko, odvisno od zanimanja 
in želja. Po potrebi se zainteresirani zberemo na 
delavnicah: ravnanje s pametnimi telefoni, demenca, 
ličenje. Vsak četrtek se od 9. do 12. ure družimo v 
društvenih prostorih (Naselje heroja Maroka 17, 
za komunalo) ob kavi, družabnih igrah in klepetu. 
Naše delo lahko spremljate na spletni strani: https://
u3sevnica.weebly.com/.

Če želite aktivno, bogato in v dobri družbi preživljati 
jesen svojega življenja, vas vabimo, da se nam 
pridružite. U3 je društvo, ki dela tako: za bistro še 
glavo in zdravo telo.
Dobimo se v torek, 1. oktobra, ob 9. uri v Kulturni 
dvorani gasilskega doma na slovesnosti ob odprtju.

Romana Ivačič
Angleški jezik

Ekskurzija v tovarno Krka v Novem mestu

od 23.9. do 4.10.2019

* Cena sterilizacije je 69,78 EUR 
(soudeležba lastnika je 31,78 EUR, 
sofinanciranje občine 25,00 EUR, 

sofinanciranje V.P. Sevnica 13,00 EUR).
 Akcijske cene veljajo za lastnike muc v občini Sevnica 

AKCIJA

Cena le

31,78 €

SUBVENCIONIRANE
CENE STERILIZACIJE MUC

www.obcina-sevnica.si
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V soboto, 7. septembra, je v Postojni potekal 19. 
svetovni festival praženega krompirja, na katerem 
je krompir pražilo tudi kar osem ekip iz naše občine. 

Že vrsto let se radi udeležujejo festivala, ki ga obišče 
veliko ljubiteljev krompirja iz celotne Slovenije in 
tujine. Tako ni čudno, da so ravno društva dala 
pobudo, da bi Sevnica gostila svetovni festival 
praženega krompirja. Turistična zveza občine Sevnica 
je Občini Sevnica podala pobudo, da bi se prijavili kot 
gostitelj. 

Upravni odbor Društva za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi si je tako že v poletnih 
mesecih ogledal Sevnico kot morebitno lokacijo in 
začeli so se dogovori o sodelovanju. Občina Sevnica, 
KŠTM Sevnica, Turistična zveza občine Sevnica in 
člani turističnih ter planinskega društva smo se že 
pred septembrom lotili načrtovanja 20. svetovnega 
festivala praženega krompirja, ki bo leta 2020 pri nas 
v Sevnici. V Postojni je tako prvo soboto septembra 
vladalo prav posebno vzdušje. Po predaji praporja, ki 
ga je iz rok župana občine Postojna in predstavnikov 
društva prevzel podžupan občine Sevnica, so za 
dobro vzdušje poskrbeli Novi veseli jahači, Mlade 
žurerke in razigrano občinstvo, med katerimi je bilo 
res veliko naših občanov. Zavezali smo se, da bomo 
s skupnimi močmi 5. septembra 2020 v Sevnici 
pripravili neponovljiv 20. svetovni festival praženega 
krompirja, ki nam ga zagotovo ne bo manjkalo.

Vir: TZOS, Foto: Jernej Klinc

Pražen krompir 
prihaja v Sevnico

 
Na deževno soboto 7. septembra smo se odpravili 
proti Postojni, kjer je potekal že 19. svetovni 
festival praženega krompirja v organizaciji Društva 
za priznanje praženega krompirja kot samostojne 
jedi. Zjutraj smo se zbrali v Tržišču in na avtobus 
naložili vso potrebno opremo, pripomočke in seveda 
krompir, razne začimbe in dodatke za pripravo 
te tradicionalne slovenske jedi. V Postojni nas je 
pričakalo sončno vreme. V središču mesta se je zbralo 
več kot 60 ekip pražilcev iz Slovenije in tujine. Naš 
kraj Tržišče pa je bil najbolj množično zastopan, saj 
smo se ga udeležila kar štiri društva: Aktiv kmečkih 
žena, društvo upokojencev, Klub ljubiteljev starih 
vozil Mirenske doline Hrast in turistično društvo. 
Občino Sevnica pa nas je skupaj zastopalo kar osem 
društev, zato smo bili še posebej veseli novice, da 
bo naslednje prizorišče praženega krompirja naša 
domača Sevnica. 

Po prizorišču je dišalo po praženi čebuli, svinjski masti 
z ocvirki in preostalih začimbah, ki so sestavni del te 
tradicionalni jedi. Vsako društvo je pripravilo svoj 
najboljši recept za pripravo praženega krompirja: 
pražen krompir z jurčki, pražen krompir s kranjsko 
klobaso, slanino, semeni, zelenjavo in podobno. 
V glavnem, človeška domišljija ne pozna meja. Za 
odličen okus pa je pomembno, da so sestavine z 
domačih njiv in vrtov. 
Po 12. uri se je začelo razdeljevanje brezplačnih 
porcij praženega krompirja. Obiskovalci so pristopili 
k stojnicam in pokušali pražen krompir, pripravljen 
po tradicionalnih receptih, ali pa s sodobnejšim 
pridihom. Čeprav so pražilci pripravili nekaj ton 
krompirja, so porcije kmalu pošle, saj je bil obisk nad 
pričakovanjem. Ker smo v Tržišču znani po odličnem 
cvičku, smo obiskovalcem postregli tudi s to odlično 
kapljico. 

Razdeljevanje praženega krompirja, članice TD Tržišče

Tržiška društva na 
19. svetovnem festivalu 
praženega krompirja 
v Postojni

Organizatorji so prireditev odlično promovirali in jo 
tudi izpeljali z odliko, saj je festival obiskalo nekaj 
tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Predstavili 
so se tudi lokalni ponudniki domačih izdelkov in 
obrti. Prireditev je spremljal tudi zanimiv kulturni in 
glasbeni program. Naš kraj so na festivalu odlično 
predstavile tudi Mlade žurerke in s plesnimi nastopi 
požele bučen aplavz. 

Ob koncu prireditve je sledila še predaja praporja. 
Župan občine Postojna Igor Marentič in predsednik 
društva praženega krompirja Stanislav Menard sta 
prapor predala naslednji gostujoči občini, podžupanu 
občine Sevnica Janezu Kukcu. 

Tako že velja povabilo na 20. Festival praženega 
krompirja, ki bo v Sevnici v soboto, 5. septembra 
2020. 
 

Za AKŽ, DU, Društvo Hrast, TD Tržišče Janja Seničar Tratar
Foto: Stane Markovič in Janja Tratar

Obiskovalcev festivala praženega krompirja je bilo kar nekaj

Imeli BOMO krompir!

20. svetovni festival 
praženega krompirja

SEVNICA

prva sobota,
5. september

2020

NAPOVEDUJEMO...

Društvo�za�priznanje�praženega
�krompirja�kot�samostojne�jediO
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OBCINE
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veliko krompirja...

Nastop Mladih žurerk vedno pritegne veliko pozornosti

Predaja praporja naslednji gostujoči občini Sevnica
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Turizem

 
V nedeljo, 22. septembra, je na našem gradu v 
organizaciji KŠTM Sevnica potekala tradicionalna 
11. grajska trgatev. Množica grajskih botrov in 
podpornikov se je v lepem vremenu zbrala, da bi 
potrgala grozdje s 500 trt modre frankinje v grajskem 
vinogradu. 

Ob prihodu so loški zeliščarji ponudili razne aperitive 
in domače potice. V kulturnem programu, ki ga je 
spretno povezoval Ciril Dolinšek, so nastopili mladi 
harmonikar Jakob Štigl z Razborja in ansambel 
Posavski veseljaki. 

Ti so predpremierno izvedli skladbo Pijte modro 
(frankinjo). Pesem govori o tem, kako modra 
frankinja že stoletja združuje celotno regijo Posavje, 
hkrati pa tudi, da je treba piti modro in z mero. 

S hudomušno kratko lutkovno predstavo se je 
predstavilo tudi Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, 
ki ima že od leta 2010 prostore v gradu in aktivno 
soustvarja kulturno dejavnost na gradu in širše. 
Zbrane sta pozdravila tudi njegova visokost, baron 
Moscon (Sinjo Jezernik), in vinar Jožef Prus iz Vinske 
kleti Prus iz Metlike z najbolje ocenjeno slovensko 
modro frankinjo na letošnjem 9. Festivalu modre 
frankinje in tudi letošnji dobitnik priznanja vinar leta 
2019 na 45. odprtem državnem ocenjevanju vin v 
Gornji Radgoni.  

11. grajska trgatev 
na sevniškem gradu 

Sledila je trgatev grozdja s cepiča lentske trte (žametne 
črnine), ki so jo opravili Mojca Pernovšek, direktorica 
KŠTM Sevnica, Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, 
ter Franc Vesel, državni sekretar v Kabinetu Vlade 
Republike Slovenije za delovno področje obrtništva in 
sodelovanje z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 
in območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami. 

Po slavnostni trgatvi so se grajski botri odpravili 
v grajski vinograd in obrali grozdje z grajskih trt 
modre frankinje. Prešerno vzdušje se je po dobro 
opravljenem delu v vinogradu nadaljevalo ob 
pogostitvi z lokalno značilnimi dobrotami in vini v 
grajskem parku nad vinogradom. 

Ob odhodu so botri za darilo prejeli grajsko vino 
grajska kri, letnik 2018, ki je sicer poleg številnih 
odličnih vin posavskih vinarjev naprodaj na gradu ali 
v TA Doživljaj v središču Sevnice. 

S tovrstnimi dogodki z vključevanjem širše javnosti 
krepimo kulturo vinogradništva v našem okolju, 
z lokalnimi pridelki in kulinariko poudarjamo 
identiteto prostora in spodbujamo druženje kot 
temelj trajnostnega kulturnega turizma. 
Vabljeni v družbo grajskih botrov: http://www.grad-
sevnica.com/grajski-vinograd.html.
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica 
Foto: Jernej Klinc, Rok Petančič

 
Od 23. do 25. avgusta je v Begunjah na Gorenjskem 
potekal Festival Avsenik 2019, na katerem je 
nastopal tudi Jakob Štigl z Razborja pod Lisco, 
absolutni zmagovalec mednarodnega Avsenikovega 
harmonikarskega tekmovanja leta 2018 in prejemnik 
prestižnega kipca Slavka Avsenika. 

Na sobotnem večeru, ki so ga poimenovali Avsenikov 
dan Lepo je biti muzikant, je Jakob Štigl nastopil pod 
vodstvom mentorja Žana Bregarja ter spet prepričal 
z neverjetno muzikalnostjo in zrelostjo. 

Alenka Štigl

Foto: Matjaž Kosmač

Jakob Štigl zaigral 
na Festivalu Avsenik 2019

RAZPIS 
za pridobitev pravice 

do uporabe kolektivne 
blagovne znamke 
OBČINE SEVNICA

S kolektivno blagovno znamko 
OBČINE SEVNICA želimo 
poudariti in izpostaviti 
prepoznano kakovost

rokodelskih izdelkov ter 
izdelkov unikatnega in 

industrijskega oblikovanja,
pridelkov in živilskih izdelkov ter 

 jedi in pijač postreženih na gostinski način 
in

njihovih ponudnikov 
na območju občine Sevnica.

Obrazce za prijavo na razpis ter podrobne 
informacije prejmete na spletni strani 

Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si in 
spletni strani KŠTM Sevnica www.kstm.si in 

preko elektronske pošte: 
rok.petancic@kstm.si. 

Informacije lahko pridobite na telefonski 
številki 051 680 289 pri Roku Petančiču.

Veselimo se sodelovanja in se zavedamo, 
da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo 

kakovost ponudbe označene s 
KBZ OBČINE SEVNICA.

Občina Sevnica
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Kultura

www.grad-sevnica.com

 

V petek, 20. septembra, je v prečudovitem okolju 
med dolenjskimi griči v Mokronogu potekala 
zaključna prireditev projekta Kulturna šola 2019. 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
je v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog 
slovenskim osnovnih šolam, ki so izpolnile vse 
pogoje, podelil nazive kulturna šola ter razglasil 
najbolj kulturno šolo leta 2019. JSKD s projektom 
Kulturna šola spodbuja kulturno udejstvovanje 
mladih na različnih umetnostnih področjih. 

Za izjemno, kakovostno in prodorno kulturno 
ustvarjanje je letos laskavi naziv najbolj kulturna 
slovenska šola leta 2019 prejela Osnovna šola Boštanj. 
Na šoli v Boštanju sledijo viziji Gradimo kakovostno 
delo z dobrimi in sproščenimi medsebojnimi odnosi 
ter z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev, s 
kakovostnim poukom in odmevnimi rezultati na vseh 
področjih kulturnega življenja. 
Za prejeto visoko državno priznanje Osnovni šoli 
Boštanj iskreno čestitamo.

Katja Pibernik, JSKD, Območna izpostava Sevnica

Najbolj kulturna 
slovenska šola leta 2019 
je Osnovna šola Boštanj

 
V četrtek, 19. septembra, smo na našem gradu 
odprli razstavo Obzorja akademskega slikarja Mira 
Zupančiča. Rodil se je v Rimskih Toplicah leta 1937, 
živi in ustvarja pa v New Yorku v ZDA. Diplomiral je 
leta 1963 na Likovni akademiji v Linzu v Avstriji. Na 
Akademiji upodabljajoče umetnosti v New Yorku je 
izpopolnil svoje znanje in dobil navdih za različne 
tehnike v likovni umetnosti. Ustvarja v slikarskih 
tehnikah: olje in akvarel, vitraž, restavratorstvo, 
ilustratorstvo, poučevanje in kiparstvo. Njegov 
ustvarjalni opus je bogat in zelo širok. Razstavljal 
je v ZDA, Kanadi, Mehiki, Argentini, Franciji, Italiji 
in drugje po svetu. Miro Zupančič je umetnik 
svetovnega slovesa, prejemnik številnih priznanj in 
nagrad, deluje tudi v humanitarne namene. 

Gostujočega umetnika je predstavil novinar Marjan 
Šrimpf in v dokumentarnem filmu Žebelj je postal 
čopič sestavil podobo o avtorjevem izjemno 
ustvarjalnem življenju. Gostje razstave so si film tudi 
ogledali. 

V kulturnem programu, ki ga je povezovala 
Annemarie Culetto, so nastopili učenci Glasbene šole 
Sevnica Ivana Sešlar, Zala Plazar, Žanin Cesar in Neža 
Ganc pod mentorstvom učiteljice Ane Mlakar. 

Razstava je na ogled, kadar je grad odprt, za skupine 
pa tudi po predhodnem dogovoru, do vključno 13. 
oktobra letos. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Obzorja akademskega 
slikarja Mira Zupančiča 
na sevniškem gradu  

Končno smo dočakali ponovno posebno polnitev 
barikirane modre frankinje Grajska kri. Na južnem 
pobočju našega gradu že od leta 2007 uspeva 
avtohtona trta modre frankinje, iz katerih vsako 
leto pridelajo grajsko vino. Od vsega začetka je 
KŠTM Sevnica koordinator projekta za razvoj modre 
frankinje in organizator Festivala modre frankinje, cilj 
pa je promovirati in pridelovati čim bolj kakovostno 
vino modre frankinje ter povezovati različne 
skupnosti s pomočjo vina. 

Zato sta KŠTM Sevnica in Zavod QRA zaznala 
pomembnost povezovanja vina z umetnostjo in 
končno smo tudi v praksi dočakali to povezovanje 
z umetniškimi etiketami za barikirano Grajsko kri. 
Posebnost te omejene količine steklenic ni le v 
vsebini, ampak tudi v dodani umetniški vrednosti. Na 
vsaki steklenici bo predstavljeno eno umetniško delo, 
izbor 12 umetnikov, udeležencev mednarodnega 
srečanja ArtEko Šentjanž in Kozjansko. Letos boste 
imeli ekskluzivno priložnosti kupiti vino že na 
dogodku, 17. oktobra. 

Obenem Festival 
modre frankinje 
in projekt Zavoda 
QRA – ArtEko 
drugo leto 
z a k l j u č u j e t a 
prvo desetletje 
a k t i v n e g a 
delovanja. ArtEko 
si zadnja leta 

prizadeva postati shajališče za umetnike, ki jim ni 
vseeno za usodo našega planeta in nas samih. Duh 
ustvarjalnosti se velikokrat prepleta z opojno kapljico, 
ki marsikoga popelje v svet čutenja in razumevanja 
življenja, umetnosti. Tako se je začelo sodelovanje na 
grajskem pobočju vinograda z najlepšim razgledom 
in vsebino. Ohraniti  kulturno in naravno dediščino 
je naše načelo in ravno tak projekt je lahko najboljši 
pokazatelj. 

Napovedujemo in vabimo vas na prvi skupni dogodek 
projekta, Bienalno razstavo ArtEko 2018/2019, ki 
bo 17. oktobra, ob 19. uri na sevniškem gradu. Na 
dogodku bo poleg razstave in kulturnega programa 
še premierna predstavitev umetniških etiket za vino 
posebne polnitve. Ob tej priložnosti bo mogoč tudi 
nakup vina z avtorjevim podpisom. Vabljeni. 
  

Vir: KŠTM Sevnica in Zavod QRA

Grajsko vino
s pridihom umetnosti

.
 

ARTEKO sentjanz 2019 .
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Kultura

 
Z mojo navzočnostjo na KNOF se je ponovno 
obudila Kulturna sekcija Dotik. Dne 20. avgusta ob 
11. uri je bila prva predstavitev javnosti v programu 
počitniškega varstva v MC Sevnica pod okriljem 
Družinskega Inštituta Zaupanje. Delavnico Produkcija 
glasbe na računalniku je vodil mladi in zelo nadarjeni 
Julijan Mlakar. Na TV-zaslonu je otrokom pokazal 
videospot svojega rapa in v drugem posnetku 
del pesmi tudi zapel. Ima zelo lep glas. Sam piše 
besedila, sicer v angleškem jeziku, poišče primerno 
glasbeno podlago na spletu in zarapa. Otroci so ga z 
zanimanjem poslušali in se z njegovo pomočjo tudi 
sami preizkusili v rapanju. 

Kulturna sekcija 
Društva KNOF 

Druga predstavitev je bila Delavnica razvijanja 
fotografij v temnici na star način, potekala je ravno 
tako v MC Sevnica, in sicer 28. avgusta. Vodili sta jo 
Saša Gornik in Suzana Teraž. Manjši prostor brez okna 
je bil kot nalašč za temnico, v njem pa so si otroci v 
skupinah po štirje naenkrat ogledali ves postopek, 
kako se naredi črno-bela fotografija. Najprej si je 
vsakdo izbral negativ in motiv iz njega. Ugasnili 
so luč in pod sojem rdeče svetlobe je bilo mogoče 
videti, kako sta mentorici iz črnega omota vzeli beli, 
za svetlobo občutljivi papir, ga postavili pod aparat in 
centrirali ostrino. Po treh prvih poskusih so ugotovili, 
koliko časa potrebujejo za dobro fotografijo, in 
skupaj šteli do deset, ko naj bi bilo dovolj, da se papir 
previdno vzame izpod aparata in se ga pomoči v 
tri posode z različnimi tekočinami. Na koncu sta ga 
sprali pod vodo, prižgali smo luč in vsakdo je nesel 
svojo fotografijo obesit na vrvico, da se posuši. Ko so 
se posušile, smo jih lahko nesli domov. Otroci, ki so 
prisostvovali na tej delavnici, so bili zelo navdušeni in 
priznam, da je bilo tudi meni zanimivo in všeč, kar sta 
pokazali Saša in Suzana. 

Sobota, 5.10., ob 18.00
KOŠARKAR NAJ BO 2
družinska komedija (SLOVENIJA)

Sobota, 5.10., ob 20.00
JOKER
kriminalni triler (ZDA, Kanada)

Sobota, 12.10., ob 18.00
TAČKE NA PATRULJI
animirana pustolovščina SINHRONIZIRANO

Sobota, 12.10., ob 20.00
BELI VRAN
biografska drama (VB, Francija, Srbija)

Sobota, 19.10., ob 18.00
ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
domišljijski (ZDA)

Sobota, 19.10., ob 20.00
PREBOJ
vojni film (SLOVENIJA)

Sobota, 26.10., ob 18.00
MALI JETI
animirana družinska pustolovščina (ZDA)
SINHRONIZIRANO

Sobota, 26.10., ob 20.00
STRAŠILA
grozljivka (ZDA)

KINO KINO 
KINO 

SEVNICAKINO 
Sobota, 5.10., ob 18.00
KOŠARKAR NAJ BO 2
družinska komedija (SLOVENIJA)

Sobota, 5.10., ob 20.00
JOKER
kriminalni triler (ZDA, Kanada)

Petek, 11.10., ob 20.00
PREVARANTKE 
NA WALL STREETU
komična kriminalka (ZDA)
KINO PREDSTAVA Z GIN TONIKOM 

Sobota, 12.10., ob 18.00
TAČKE NA PATRULJI
animirana pustolovščina SINHRONIZIRANO

Sobota, 12.10., ob 20.00
BELI VRAN
biografska drama (VB, Francija, Srbija)

Sobota, 19.10., ob 18.00
ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
domišljijski (ZDA)

Sobota, 19.10., ob 20.00
PREBOJ
vojni film (SLOVENIJA)

Sobota, 26.10., ob 18.00
MALI JETI
animirana družinska pustolovščina (ZDA)
SINHRONIZIRANO

Sobota, 26.10., ob 20.00
STRAŠILA
grozljivka (ZDA)

oktober

FB: KinoSevnica
Instagram: @kino_sevnica

www.gremovkino.si
www.kstm.si

Tretja predstavitev javnosti je bila 13. septembra v 
lokalu PLATZ, na bazenu Sevnica, tam pa je potekal 
Multi kulturni večer, na katerem so Aleksandra 
Mihhaltševskaja iz Estonije, Nina Goryaeva iz Rusije, 
Martin Herweg iz Nemčije in Annie Millan-Gračner 
iz Venezuele predstavili domovine, iz katerih 
prihajajo. Vse štiri je pot zaradi različnih interesov 
zanesla v Sevnico. Ene Ljubezen, druge mednarodna 
izmenjava – EVS-prostovoljstvo. Vsakdo izmed njih 
je pripravil projekcijo, na podlagi katere je predstavil 
svojo državo glede na lego, podnebje, naravno 
okolje, populacijo prebivalstva, zgodovino, kulturne 
znamenitosti, gospodarske panoge in mesto, v 
katerem živijo. Bilo je zanimivo v tako kratkem času 
sprejemati informacije štirih različnih kultur, od 
severne Estonije, gospodarsko razvite Nemčije, do 
največje evropske države Rusije in seveda eksotične 
Venezuele s severa Južne Amerike. Ob raznovrstnosti 
pokrajin nam je zastajal dih; eksotične plaže, puščave, 
najvišji slap na svetu, pokrajina, podobna Sloveniji, 
eksotične živali in mešano prebivalstvo, od Indijancev, 
Afričanov, do Evropejcev. Annie je s partnerjem 
Mihom tudi zaplesala indijanski ples in nas vse 
navdušila. Po predstavitvi smo se obiskovalci razdelili 
v tri skupine, Martin iz Nemčije nam je pripravil kviz 
z vprašanji iz te predstavitve, da smo lahko preizkusili 
svoj spomin. Na koncu so nas pogostili s prigrizki, 
lahko pa smo preizkusili njihove tradicionalne jedi. 
Bili smo navdušeni. Takšno srečanje in mednarodno 
predstavitev bi bilo vredno še kdaj ponoviti, ko bodo 
za dlje časa v Sevnici na obisku ljudje z drugih koncev 
sveta. 

Irena Ameršek 
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

torek, 1. 10., KnjigoSnedove poslastice in 
KnjigoMalhov izziv - branje za otroke Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 1. 10., 
ob 8.00 25 let skupaj v skrbi za zdravje LEKOS Lekarna Pod Sv. Rokom Lekarna pod sv. Rokom Lekarna pod sv. Rokom

torek, 1. 10., 
ob 9.00 Slavnostna otvoritev študijskega leta Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 1. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 1. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 10., 
ob 15.00 Ustvarjalne srede Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 10., 
ob 19.00

Radogost večer - gost: Tone Kralj – hommage (1900-1975) 
- slovenski kipar, slikar, grafik in ilust Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 3. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 4. 10., 
ob 10.00

Ob 60-letnici Knjižnice Sevnica 
odprtje knjigobežnice in zasaditev lipe v parku pri Občini Sevnica Občina Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 4. 10., 
ob 10.00 Turnir v pikadu Krmelj Društvo invalidov Sevnica

petek, 4. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 4. 10., 
ob 18.00

Ob 60-letnici Knjižnice Sevnica 
koncert pevke in kitaristke Ditke in pogovor s Ferijem Lainščkom Kulturna dvorana Sevnica Knjižnica Sevnica

sobota, 5. 10., 
ob 10.00

Grajski dan doživetij za otroke in družine Z družino bomo graščaki 
Prispevek na osebo: 6 EUR. Izkupiček dogodka bo v celoti namenjen za nakup novih didaktičnih igral

Grad Sevnica
KŠTM Sevnica
Izvajalca: Društvo Sevniški graščaki, 
Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica

sobota, 5. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 5. 10., 
ob 19.00 Koncert: Nina Berger Grad Sevnica - Lutrovska Nina Berger

nedelja, 6. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 7. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 7. 10., 
ob 18.00 Bralni krožek za odrasle – začetek 10. sezone Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 7. 10., 
ob 18:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - vpis v začetno skupino Vrtec Ciciban Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto

Inf.: 040 615 000
ponedeljek, 7. 10., 
ob 18:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina OŠ Sava Kladnika - zgornja 

telovadnica
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 
Inf.: 040 615 000

torek, 8. 10., 
ob 8.00 Predavanje o požarni varnosti Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 8. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 8. 10., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnice Sevnica, 

Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 8. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 9. 10., 
ob 13.00 Likovni natečaj ob tednu otroka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 9. 10., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 10. 10., 
ob 17.00 Brezplačna kino predstava ob Tednu otroka Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 10. 10., 
ob 18.00 Japonska - potopisno predavanje Janje Mihaele Kolar Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 10. 10., 
ob 19.00 Razstava del XV. likovne kolonije Krmelj 2019 s fotografsko razstavo Kulturni dom Krmelj Društvo Svoboda Krmelj Likovna sekcija

petek, 11. 10., 
ob 18.00 Podjetniški večeri Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 11. 10., 
ob 18:30

Gledališka predstava Ženske
Brezplačne vstopnice za predstavo si lahko rezervirate na drugi.oder@gmail.com ali na Gradu Sevnica Grad Sevnica KD Drugi oder

petek, 11. 10., 
ob 19.00 Odprtje fotografske razstave Vse jesen dobi Dejana Mijovića Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 11. 10., 
ob 19.00 Jesen na vasi – fotografska razstava Kulturna dvorana Tržišče TD Tržišče

sobota, 12. 10., 
ob 9.00 Jesen na vasi -delavnice Prostori društva Hrast pri 

železniški postaji v Tržišču TD Tržišče

sobota, 12. 10., 
ob 17.00 Scalar Prane tehnika Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 10., 
ob 19.00 Odprtje samostojne likovne razstave Gordane Dobriha Dom kulture Loka pri Zidanem 

Mostu KUD Budna vas 

nedelja, 13. 10., 
ob 14.00 Jesen na vasi - osrednja prireditev Vse po starem Škovec pri Tržišču TD Tržišče

ponedeljek, 14. 10., 
ob 16.00 Tečaj CPP Sevnica Avtošola Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica 

Opravljanje tečajev cestno prometnih predpisov
ponedeljek, 14. 10., 
ob 18:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - vpis v začetno skupino Vrtec Ciciban Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf.: 040 615 000
torek, 15. 10., 
ob 9.00 Protestantizem v Posavju Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 15. 10., 
ob 15:30 Dan tematske poti Gozd je kultura Grad Sevnica KŠTM Sevnica v sodelovanju z 

Zavodom RS za gozdove in CPT Krško
torek, 15. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 16. 10., 
ob 16.00 Družabne srede Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev

PONEDELJEK - PETEK: 10.00 - 15.00
SOBOTA: 15.00 - 19.00

POÈITNIŠKI ODPIRALNI ÈAS 

NEDELJE IN PRAZNIKI: ZAPRTO
INFO: KŠTM Sevnica

28. 10 - 2. 11. 

Naročila oglasov:

grajske.novice@kstm.si

051 680 288

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sreda, 16. 10., 
ob 18.00 Stres, kuga sodobnega časa - predavanje Maje Megla Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 17. 10., 
ob 19.00 Odprtje bienalne razstave ArtEko 2018/19 & Art Selection Grad Sevnica Zavod QRA in KŠTM Sevnica

petek, 18. 10., 
ob 18.00 Osrednja slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Krmelj Kulturni dom Krmelj KS Krmelj, OŠ Krmelj

petek, 18. 10., 
ob 19. 00 Predstavitev zbirke poezij ŠUDR mlade avtorice Sare Vodopivec Grad Sevnica Sara Vodopivec

sobota, 19. 10., 
ob 9.00 Pohod po Zasavski planinski poti s Podgorja na Lisco Zborno mesto 

na jasi pri Pipanu MDO PD Zasavja, PD Lisca Sevnica

sobota, 19. 10., 
ob 10 00 Pohod po obeležjih spominov KS Krmelj Parkirišče pri rondoju, Krmelj Pohodniška sekcija

sobota, 19. 10., 
ob 17.00 Predstavitev knjige Pot v svobodo, Petre Strelec Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 21. 10., 
ob 18:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Vrtec Ciciban Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf.: 040 615 000
torek, 22. 10., 
ob 17.00 Predstavitev knjige: Boj v Krakovskem gozdu, Rudi Smodič Kulturna dvorana Sevnica OZVVS Sevnica

torek, 22. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 23. 10., 
ob 16.00 Družabne srede Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 23. 10., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 25. 10., 
ob 12.00 Komemoracija v spominskem parku ob dnevu spomina na mrtve Krmelj OŠ Krmelj

sobota, 26. 10., 
ob 16.00 90-letnica Prostovoljnega gasilskega društva Krmelj Parkirišče pri gostišču 

Prehrana pri Marjani, Krmelj PGD Krmelj

sobota, 26. 10., 
ob 17.00 Grajske bučke Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 28. 10., 
ob 18:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Vrtec Ciciban Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf.: 040 615 000
torek, 29. 10., 
ob 8.00 Asist. dr. Barbara Kreš: Načini žalovanja Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 29. 10., 
ob 10.00 Počitniška ustvarjalnica za otroke Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 29. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 30. 10., 
ob 10.00 Družabne srede Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
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LEPE
POČITNICE !

Po sprejetju Strategije za mlade v Občini Sevnica 
2019–2024 se je v četrtek, 19. septembra, 
sestala nova Komisija za mladino, sestavljena iz 
predstavnikov organizacij za mlade, mladinskih 
organizacij, mladinskega združenja, Občinske uprave 
Občine Sevnica in KŠTM Sevnica. Komisija za mladino 
je posvetovalno telo župana, ki obravnava mladinska 
vprašanja, oblikuje skupna stališča in podaja predloge 
ter pobude glede različnih področij življenja mladih v 
občini.

Na seji je bil tudi predstavnik Mladinskega sveta 
Slovenije Dominik Derenčin. Predstavil je projekt 
Rastimo skupaj 2019, ki je namenjen razvoju lokalnih 
mladinskih politik. Razprava mladih z županom 
občine Sevnica Srečkom Ocvirkom je potekala o 
načinih informiranja mladih, komuniciranja z mladimi 
in vključevanja v proces odločanja v občini, saj je ta 
tema letos rdeča nit izpostavljenega projekta, ki ga 
sicer organizirata Urad RS za mladino in Mladinski 
svet Slovenije v sodelovanju z izbranimi občinami. 
Prav tako je bila predstavljena pobuda glede Vejžde 
žura, organizator katerega je Študentski klub Sevnica 
in bo prihodnje leto praznoval 10. obletnico.

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Dialog med mladimi 
in županom se nadaljuje

 
V soboto, 14. septembra, je bila v MC Sevnica prvič 
predstavljena ScalarPrana, tehnika zdravljenja, ki 
izhaja s Filipinov (njena ustanoviteljica je Fe Pacheco, 
ki redno prihaja poučevat v Slovenijo), potekala 
pa je mini delavnica občutenja energij, lastnih 
in sočlovekovih. ScalarPrana se sicer predstavlja 
tudi kot način življenja, saj če se človek odloči za 
določene spremembe v življenju, s tem sprejme tudi 
odgovornost, ki tem spremembam neizogibno sledi. 

Vsi so se strinjali, da so preživeli prav zanimivi dve uri 
pod vodstvom Društva za kvaliteto življenja Kerubin, 
predstavila pa sta ga Irena Vasić in Rajko Pačnik, 
in gostujoče Barbare Koveš, uradne predstavnice 
ScalarPrane v Sloveniji, ki je večji del delavnico tudi 
vodila. Zahvaljujemo se tudi podpori društva Serafini 
iz Nove Gorice, saj je prišlo tudi nekaj njihovih članov. 
Poseben čar so dodali tudi nekateri otroci, ki so med 
predstavitvijo aktivno sodelovali, njihovo zanimanje 
pa je še posebno pritegnil gong, ki ga je Društvo 
Kerubin uporabilo za zaključek tega zanimivega 
dogodka. Tudi namen delovanja domačega društva 
Kerubin iz Sevnice oziroma Metnega vrha je v 
seznanjanju ljudi z energijami, v boljšem spoštovanju 
in občutenju samega sebe ter v zavedanju, da je 
energija okoli nas in v nas neločljiva, da smo vsi 
povezani z vsem. Društvo Kerubin gostuje tudi v 
prostorih društva TVD Partizan v Boštanju. Tam tudi 
enkrat ali dvakrat na mesec ob sobotah pripravljajo 
gong kopeli. Zahvala pa tudi vsem, ki so se dogodka 
udeležili. 

 
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

V MC Sevnica prvič 
predstavljena tehnika 
ScalarPrana 

 
KŠTM Sevnica, Občina Sevnica in Knjižnica Sevnica 
smo se pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega 
branja 2019 z organizacijo dogodka Berimo 
obogateno, ki je potekal 11. septembra v Mladinskem 
centru Sevnica. 

Namen dogodka je bil otroke in mladostnike 
spodbuditi k branju na inovativen način, ki je tem 
generacijam blizu, in sicer z uporabo sodobnih 
tehnologij. Na začetku bralnega dogodka nas 
je nagovorila direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek, nato pa smo se z udeleženci odpravili v 
knjižnico. Sabina Zupančič iz Knjižnice Sevnica nam 
je predstavila aplikacijo mCOBISS in portal Biblos. Na 
isti lokaciji smo se preizkusili tudi v branju e-knjige 
na bralniku. Ob vrnitvi v mladinski center smo 
spoznali tehnologijo obogatene resničnosti in knjige, 
ki omogočajo njeno uporabo. Tovrstne knjige smo 
navdušeno preizkusili tudi v praksi in s tem se nam 
je odprl nov svet, sestavljen iz prepleta resničnega in 
virtualnega.

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

V MC Sevnica smo brali 

 
V petek, 13. septembra, smo v MC Sevnica gostili 
Betko Salmič, mag. manag., uspešno podjetnico, 
strokovnjakinjo s področja trženja, vodenja in 
finančne pismenosti. Finančna pismenost je v 
današnjem okolju velik tabu, zato je treba ljudi 
ozaveščati, kako naj ravnajo z denarjem, da bo 

njihov pogled v denarnico vedno topel. Delavnico 
s sloganom Milijonar na minimalcu je tako 
poimenovala z razlogom, da je jasno razvidno, 
kako lahko kljub majhnim prihodkom še vedno kaj 
prihranimo. 
Finančna pismenost predstavlja moč ravnanja z 
denarjem in jo lahko imenujemo Znanje za življenje.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Finančno opismenjevanje 
v MC Sevnica

VELIKA HUMANITARNA 

AKCIJA
Prostovoljci zavoda Zadnje upanje, na najrazliènejše 

naèine pomagajo ljudem in živalim v stisk. 
Veè o njihovem delovanju si lahko pogledate na

www.zadnjeupanje.si in na fb strani ZadnjeUpanje 

Organizator KŠTM Sevnica | Informacije: Mojca Švigelj, 051-680-290, mojca.svigelj@kstm.si

Namen: 
MC Sevnica v sodelovanju 
z Zavodom Zadnje upanje 
za zapušèene živali.

Kaj zbiramo: 
hrano za muce in pse. 
Hrana naj bo nepropustno zaprta.  

Zakljuèni dogodek zbranega 
in predaja zavodu Zadnje upanje 

bo v èetrtek, 7.11.2019, 
ob 17. uri 
v Mladinskem centru Sevnica.

Zbirno mesto za obèane: 
MC Sevnica in Turistièna agencija Doživljaj, 

vsak dan med 9.00 in 19.00,
sobote med 9.00 in 13.00 in med 15.00 in 19.00.

Akcija zbiranja bo potekala do 6.11.2019. 

www.kstm.si
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Skavti v Tržišču smo se letos poleti odpravili na tri 
tabore. Prvi je bil 1. julija v bližini Cerkelj ob Krki. 
Kot je običajno za vejo izvidnikov in vodnic (skavti v 
starosti od 11 do 15 let), je bil tabor postavljen na 
travniku ob robu gozda – polkrog velikih zelenih 
šotorov z jamborom in zastavami na sredini. Skavti 
so v sedmih dneh čofotali v blatu, gradili katapulte 
in samostrele, se vozili s kanujem po Krki, se lovili po 
gozdu, se igrali veliko iger in bansov ter si sami kuhali 
kosila na ognju. Pri tem so jih vodili in jim pomagali 
njihovi voditelji, obiskali pa so jih tudi zunanji izvajalci 
delavnic.

Veja popotnikov in popotnic (skavti v starosti od 16 
do 21 let) se je odpravila na potovalni tabor od Škofje 
Loke do Kranjske Gore. V nahrbtnikih so s seboj nosili 
vse svoje potrebščine in obleke, pa tudi kompase, 
zemljevide, šotorska krila, lopato, sekiro, žago, vodo 
in vso hrano, ki so jo potrebovali. Tako opremljeni 
so šest dni prehodili več kot 140 kilometrov, spali na 
prostem ali pri dobrotnikih ter planinskih kočah ter 
se utrujeni, a zelo navdušeni, vsi srečno vrnili domov.
Najmlajša veja volčičev in volkuljic (skavti v starosti 
od 8 do 10 let) pa je svoj tabor preživela v naši 
neposredni bližini – na domačiji na Homu. Pod 
vodstvom in skrbnim očesom voditeljev so iskali 
zaklade, reševali uganke in se igrali različne igre. 
Tabor so sklenili s skalo posveta, pri čemer so novinci 
prejeli rutke, sveto mašo in obiskom staršev.
Po končanem poletju pa se že približuje novo 
skavtsko leto. V Tržišču ga bomo začeli 12. oktobra ob 
8. uri. Lepo vabljeni vsi zainteresirani volčiči, izvidniki, 
popotniki ali voditelji.
 

Tihi Ris, Steg Tržišče 1

Poletje in skavti

 

V četrtek, 12. septembra, smo na OŠ Ane Gale imeli 
kar štiri goste: policista iz PP Sevnica, kriminalistko 
SKP PU Novo mesto ter policista – vodnika službenega 
psa s svojim psom. Kriminalistka nas je poučila, kaj 
vse je nasilje in kako se odzvati, če smo žrtev ali 
priča nasilju. Policist vodnik policijskega psa nam je 
predstavil, kako potekata urjenje in delo s policijskim 
psom. Nato sta nam pokazala tudi nekaj vaj, ki jih 
vsak dan izvajata na svojem treningu. Po malici smo 
se s policistom odpravili na pot po Sevnici. Ponovili 
smo, kako varno prečkamo cesto, in opozorili na 
nevarne točke na poti do naše šole. Ustavili smo 
se pri policijski postaji, nekateri učenci smo sedli v 
policijsko vozilo in preizkusili, kako je, če si vklenjen 
v lisice. 
Zadovoljni smo se vrnili v šolo, nekateri učenci pa 
že komaj čakajo, da bi se morda kdaj v prihodnosti 
srečali tudi s policijskimi konji.
 

Zapisala: Darja Požun, razredničarka 4., 5. in 6. razreda

Tehniški dan: promet – 
naš vsakdan in varnost

  
Ozaveščanje o zdravi prehrani je zelo pomembno, 
zato smo si petošolci v šoli pripravili zdrav zajtrk.  

V gospodinjski učilnici smo se ustrezno opremili 
s predpasniki, si umili roke, si porazdelili delo po 
skupinah in previdno rezali sadje na koščke. Tako 
smo vitamine in minerale zaužili skupaj z jogurtom 
in kosmiči ter si tako pridobili energijo in ustrezne 
beljakovine za rast in razvoj. Med seboj smo 
sodelovali in bili aktivni, bilo pa je zabavno in poučno. 

Učenci 5. razreda z razredničarkami

Zdrav zajtrk v 5. razredu 
v sevniški osnovni šoli 

  
V ponedeljek, 2. septembra, so se ponovno odprla 
šolska vrata. Učenci in učitelji smo se zbrali na igrišču 
pred šolo in tam nas je najprej pozdravila ravnateljica 
ter nam zaželela dobrodošlico. Posebna pozornost 
je bila namenjena prvošolčkom, ki so bili ob tej 
priložnosti sprejeti v šolsko skupnost. Prejeli so knjigo 
s posvetilom, ki jih bo spominjala na osnovnošolske 
začetke. Obiskal nas je tudi kuža Pazi, da bi nas 
spomnil na varno pot v šolo. Nato so učenci s svojimi 
razredniki odšli v učilnice. Da bi bili prvi koraki lažji, 
so prvošolce pospremili devetošolci. Za zaključek 
dneva so si učenci od 1. do 5. razreda ter otroci iz 
vrtca ogledali še predstavo Silno vljudna predstava v 
izvedbi animatorke Andreje Zupančič. 

Iskreno se zahvaljujemo veteranom PGD Šentjanž, ki 
so nam tudi letos priskočili na pomoč pri varovanju 
otrok na nevarnih cestnih odsekih v okolici šole.
Iskrena hvala.

Sara Gačnik

Prvi šolski dan na 
OŠ Milana Majcna Šentjanž
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V soboto, 7. septembra, je bil v Sevnici praznik 
rokometa. V dopoldanskem času so v Športni dvorani 
Sevnica starejši dečki in kadeti odigrali prijateljski 
tekmi s Slovenj Gradcem in zmagali. Popoldne je 
novo vodstvo kluba na novinarski konferenci v Vinski 
kleti Mastnak predstavilo program dela za prihodnja 
štiri leta. V večernem delu pa smo uživali v izjemnih 
rokometnih predstavah na turnirju Posavja med 
članskimi ekipami Sevnica, Krško in Radeče. Vzdušje 
je bilo odlično, kar je dobra popotnica za prihajajočo 
sezono. 

Rokometni klub Sevnica bo v prihodnjih sezonah 
namenil velik poudarek delu z mladimi v klubu in tudi 
v sodelovanju z osnovnimi šolami v občini. S člansko 
moško ekipo nameravajo že v prvi sezoni doseči višjo 
raven tekmovanja. V novi sezoni bo aktivnih sedem 
selekcij, od tega pet moških in dve ženski, izvajati pa 
so se začele tudi jutranje urice. Ekipe bo vodilo devet 
licenciranih trenerjev in dva pomočnika. 

V klubu si želijo, da bi se jim priključilo čim več igralcev 
in igralk, ljubiteljev rokometa, in da bi rokometne 
tekme spet postale praznik.

Miran Sečki, RK Sevnica 

Praznik rokometa 
v Sevnici  

V nedeljo, 8. septembra, je v parku ob Savi pri Srednji 
šoli Sevnica potekal tekaški dogodek Sevniška 10ka. 
Prijavljenih 52 tekmovalk in tekmovalcev različnih 
starostnih kategorij je teklo po različno dolgih trasah. 
Najdaljša trasa je bila dolga 10 kilometrov in najkrajša 
300 metrov. Rezultati tekov so dostopni na spletnih 
straneh organizatorjev.

Po teku so bili na vrsti razgibavanje, druženje v 
športnem duhu in podelitev medalj ter pokalov 
za najvišje uvrščene. Za prijetno vzdušje so poleg 
povezovalca Pavla Drobneta ves čas skrbeli 
fantje sevniške glasbene skupine Štandgas. Vsem 
udeleženkam in udeležencem nedeljskega teka 
čestitamo in se zahvaljujemo za sodelovanje. Se 
vidimo na naslednji 10ki.

Tekaški dogodek sta organizirala KŠTM Sevnica in 
Atletski klub Sevnica.

Vir: Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica
Foto: Milan Ogorevc, KŠTM Sevnica

Sevniška 10ka 2019

Športno društvo Partizan Sevnica si prizadeva, da bi 
bila vadba dostopna čim širšemu krogu ljudi. 
Zato organiziramo naslednje vadbe pod vodstvom 
licenciranih trenerjev popolnoma brezplačno:
– vadba za otroke s posebnimi potrebami (s 
trenerjem, delovnim terapevtom in fiziologom),
 – vadba za baby žverce (do 3. leta) skupaj s starši,
 – vadba za mamice MAMI FIT (mame, ki otroke 
pripeljejo na vadbe za predšolske oz. šolske 
gimnastike) ob sredah, ob 16. uri,
 – vadba za seniorje v Sevnici,
 – vadba za seniorje v Radečah. 

Skupaj torej kar 10 ur brezplačnih vadb za različne 
starostne skupine. 
Poleg omenjenih vadb pa v društvu organiziramo 
tudi gimnastiko, vadbo za predšolske otroke od 3. do 
5.leta, TeloVadbo z Barbaro Resnik in osebno vadbo 
za posameznike. 
Urnik vadbe si lahko ogledate na www.
sdpartizansevnica.eu.
Naj ne bo izgovorov, tudi s poškodbami, boleznimi ali 
drugimi gibalnimi ovirami se nam lahko pridružite. 
Vadba za seniorje je delno tudi sede na stolih. Pri vsaki 
vadbi se lahko prilagodimo potrebam posameznika.
Se vidimo.

Sara Martinšek

10 ur brezplačnih vadb 
na teden 
v ŠD Partizan Sevnica

 
V soboto, 31. avgusta, je v Sevnici potekal 5. Sevniški 
planinski maraton. Miha Povšič  je pretekel Gamsovo 
pot v razdalji 45,6 km v času 4.54:54 in zasedel 2. 
mesto. Klubski kolega Robert Lendaro se je podal 
na Lisjakovo pot (18,5 km) in se je s časom 1.37:27 
uvrstil na 4. mesto.

Istega dne je na Ptuju potekalo Ekipno prvenstvo 
Slovenije za mlajše mladince in mladinke. Za AK 
Sevnica je tekmovala Ajda Slapšak na 1500 m in 
dosegla 2. mesto s časom 5.03:05.

Vir: AK Sevnica

Miha Povšič in Robert Lendaro

Nastopi članov 
AK Sevnica 

»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 www.kstm.si
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AEROBIKA za ČLANICE,
TELOVADBA 

za SENIORJE-KE in SENIORJE

AEROBIKA za ČLANICE

  (Športni dom-mala telovadnica)SREDA  ob 20.00
-------------------------------------

TELOVADBA ZA SENIORJE-KE

TOREK ob 16.00  in (Športni dom-mala telovadnica)

(Športni dom-mala telovadnica)   SREDA   ob 20.00  

(Športni dom-mala telovadnica)ČETRTEK ob 16.00  
.Vadba je namenjna gospem in gospodom nad 65 let

VADBA JE za VSE nad 65 let
BREZPLAČNA !

----------------------------------------

PRIČETEK: 1.10.2019

Informacije: 
041 548 011

NOVO !

Vadbo vodi: Estera Savić Bizjak, inštruktor fitnesa 
                              in inštruktorica skupinskih vadb

NOVO !

 

v šolskem letu  2019/2020

ČLANE, ČLANICE,VABI K VPISU 

SENIORJE in SENIORKE

PARTIZAN SEVNICA

Tea

 
Izšla je prva brošura v Sevnici, v kateri so zbrani vsi 
športni programi za osnovnošolce in odrasle, ki jih 
v Sevnici premoremo. Vsa društva so stopila skupaj, 
posredovala informacije o vadbah, da imamo vse na 
enem mestu. Ponosni smo lahko, da ponujamo tako 
široko paleto kakovostnih športnih programov za vse 
starostne skupine. Brošuro so prejeli vsi osnovnošolci 
v občini Sevnica na prvi šolski dan. Starši in stari starši 
si jo lahko sposodijo, da najdejo kakšen program 
zase. Veliko jih je brezplačnih. V brošuri je prijavnica, 
ki jo otroci s starši izpolnijo in vrnejo razredničarki. 

Športna zveza Sevnica bo prijavnice po šolah pobrala 
in jih posredovala športnim društvom. Trenerji bodo 
tako kmalu sporočili staršem začetek treningov.

Hvala vsem društvom, ki so posredovala informacije, 
Športni zvezi Sevnica, da je informacije zbrala, Zavodu 
KŠTM za oblikovanje in Občini Sevnica za finančno 
podporo za tisk.
Bravo Siunca.

Sara Martinšek, ŠZS

Športastična Sevnica. 
Ste jo že videli?

 
Gimnastične priprave so naša stalnica, saj smo jih 
organizirali že 10. leto in so bile vrhunske. Zagnani 
gimnastičarji, odlične trenerke in super vreme. Kaj si 
želimo še boljšega! Skupaj nas je bilo 31, vsak dan 
smo imeli treninge od 8. do 12. ure z vmesno malico 
in odmorom. 

Nato smo se odpravili na kosilo v Rondo in po njem na 
osvežitev v sevniški bazen. Imeli smo tudi akrobatske 
delavnice na bazenu, da so se lahko vsi kopalci 
preiskusili v skokih v vodo z malo prožno ponjavo in 
na velikanski drči (napihljiva blazina, polita z vodo). 

Doživeli smo tudi poseben večer, saj smo prespali 
v telovadnici. Bilo je res nepozabno. Hvala vsem 
vodnikom za organizacijo. Če se želiš v gimnastiki 
preizkusiti tudi ti (ne glede na starost), se nam 
pridruži na treningih. Za dijake in študente so vadbe 
brezplačne.

 www.sdpartizansevnica.eu 

Vir: ŠD Partizan Sevnica

Gimnastične priprave 
so v Sevnici stalnica 

 
8 medalj v olimpijskem karateju; 3 srebrne in 5 
bronastih

V soboto so se karateisti KBV Sevnica udeležili 
mednarodnega 20. Grand Prix karate turnirja KRANJ 
OPEN 2019, ki je v koledarju nacionalne KZS. Na 
močnem GP turnirju je sodelovalo 239 tekmovalcev 
iz 47 klubov iz 6 držav Avstrije, Italije, Srbije, Hrvaške, 
BiH in Slovenije. Naši mladi karateisti so uspešno 
zastopali barve Kluba borilnih veščin Sevnica.  S pravo 
mero borbenosti in vztrajnosti so se na zmagovalne 
stopničke zavihteli kar  8-krat, žal pa ostali brez 
najžlahtnejše zlate medalje. Čestitke  gredo vsem 
našim nastopajočim, tudi tistim, ki se danes niso 
uspeli uvrstiti v polfinalne in finalne obračune.  
Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica: 
2. Klara Štigl, kumite deklice +40 kg 
 2. Gašper Štigl, kumite ml. kadeti -50 kg
 2. Tadej Božič, kumite ml. kadeti -45 kg
 3. Tadej Božič, kumite ml. kadeti -50 kg 
3. Matic Paskvale, kata ml. kadeti (8-3 kyu)
 3. Amadej Božič, kumite kadeti +70 kg
 3. Gašper Štigl, kata ml. kadeti (8-3 kyu)
 3. Klara Štigl, kata deklice (8-4 kyu  
5. Amadej Božič, kata kadeti
 7. Anže Kermc, kumite dečki -35 kg
 9. Anže Kermc, kata dečki (8-4 kyu)

vir: KBV Sevnica

20. Grand prix 
Kranj open 2019

www.kstm.si
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

Čeprav je prva neposredna omemba gradu – »vest 
Sawnstain« sorazmerno pozna, saj izvira šele iz leta 
1381, lahko brez tveganja tudi vse starejše oznake 
Sowenstein, Sawnstain in podobne, četudi brez 
pridevka castrum ali vest, štejemo za omembe 
gradu. Tako lahko Boštanj upravičeno uvrstimo med 
naše najstarejše gradove.

V Boštanju je nekdaj stal 
grad, ki ga je upodobil 
Valvasor leta 1679 v 
bakrorezu, a od njega je na 
strmem pobočju nad Savo 
ostalo le nekaj ruševin. Pod 
gradom so po letu 1734 
zgradili cerkev sv. Nikolaja 
oziroma grajsko kapelo, ki je 
danes lepo obnovljena. Na 
levi strani je od glavne ceste 
odcep v zaselek Apnenik, 
na desni pa stoji zgradba, 
za katero nekateri zmotno 
mislijo, da je bila graščina. 
Tiste ni več, to je stavba 
nekdanjega oskrbnika.

Lastniki dvorca
• 17. stoletje Lambergi
• 18. stoletje Mordaxi
• 1785 Franc Ksaver 
    Lichtenturn
• 1804 Vincenc Klosenau
• 1843 Klotilda Jelačič Busin 
    in grofica Ivana Coronini 
    Cronberk
• 1849 grof Henrik 
    Bombelles
• 1855 vitez pl. Janez 
    Krstnik Benvenuti

• 1858 vitez Ludvik Gutmannsthal Benvenuti
• 1882 pl. Franc Mayer Melnhof
• 1886 grof Adalbert Kottulinski
• 1903 dr. Ivan Šušteršič
• 1907 Jožef Ausch

Vir: Castels of Posavje

Boštanj ob Savi (Savestein)
 

Poletje vroče se potaplja v jesen,

sonce žgoče ostaja le spomin.

Smo pred njim se skrivali, nergali,

hladno senčico iskali.

Pregreto nebo se je prevečkrat razjezilo,

z nevihtami, nalivi, točo, ljudem skrbi,

preglavic, škode veliko povzročilo.

Nato, kot da ni nič, kakor mlad fantič,

se spet sonček spravil je na delo.

Morda se dopustniki

še zadnjič letos

bodo v slanem morju ohladili,

ali tam na obali pod marelo

si s pivcem grlo osvežili.

Saj bo kmalu vse drugače,

iz omar, predalov privlekli bomo

topla oblačila, šale, hlače.

Vsak letni čas v sebi skriva svoj čar,

ki se vpleta tudi v lepote in čarobnost jeseni

in nam jo narava ponuja v dar.

Zdravka Brečko

 Slovo od poletja

Dogodki lepi

Leta neusmiljeno bežijo,

nam življenje krajšajo,

a spomini ne zbledijo,

trenutke časa zaljšajo.

Dogodki lepo oživijo

se v resničnost,

sanje prebude, ure,

dnevi, ki mimo nas hitijo,

nikdar se več ne ponove!

Zdravka Brečko
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Utrip življenja

Zavitek s krompirjem in šunko
Sestavine za 4–6 oseb:

4 listi vlečenega testa
20–30 dag prekajenega mesa (kuhana šunka)
Za krompirjev nadev:
približno 80 dag krompirja
6 dag masla
2 rumenjaka ali 1 jajce
½ porovega stebla ali 2–3 mlade čebule
približno 2 žlici kisle smetane
muškatni orešček
sol
poper

Priprava
Krompir skuhamo, olupimo in ga pretlačimo. 
Operemo por ali mlado čebulo, nasekljamo 
in prepražimo na približno 1/3 količine masla. 
Šunko narežemo na kocke in jo dodamo čebuli 
ter na hitro podušimo. Zmešamo s pretlačenim 
krompirjem, začimbami, rumenjakoma, dodamo 
kislo smetano, preostalo  maslo raztopimo. 

Pečico segrejemo na 180 stopinj. Odpremo 
zvitek s testom in vzamemo ne list testa ter ga 
položimo na rahlo navlaženo krpo, namažemo z 
raztopljenim  maslom. Drugi list testa položimo 
preko prvega in na spodnjo tretjino razporedimo 
polovico nadeva (levo in desno pustimo 2 cm 
testa brez nadeva). Robove zapognemo čez 
nadev  in preostalo testo namažemo z maslom. 
Zavitek s krpo tesno zvijemo, ga položimo na 
namaščen pekač (mesto, kjer se testo stika, naj 
bo obrnjeno navzdol) in ga še enkrat namažemo 
z raztopljenim maslom. Prav tako pripravimo tudi 
drugi zavitek. Pečemo 20–25 minut.
Zraven se prilega topla omaka iz zelišč ali omaka s 
smetano in hrenom.

Vi
r: 

Pr
ep

ro
st

o,
 h

itr
o 

in
 o

ku
sn

o,
 M

oh
or

je
va

 za
lo

žb
a 

Ce
lo

ve
c

RECEPTI

Makova rulada s smetano 
in marmelado iz suhih sliv
Sestavine za približno 12 kosov
Za biskvit:

4 jajca, 
12 dag drobnega kristalnega sladkorja, 
ščepec soli, 
vaniljev sladkor, 
7 dag mehke moke, 
za noževo konico pecilnega praška, 
10 dag drobno mletega maka, 
1 jedilna žlica olja

Za nadev:
Približno ½ kozarca goste marmelade iz suhih sliv, 
1 jedilna žlica ruma, 
malo nastrgane lupinice, 
¼ sladke smetane, 
1 vaniljev sladkor, 
1 zavitek mešanice za utrjevanje stepene 
   smetane.

Priprava
Marmelado gladko zmešamo z rumom in limono 
ter namažemo po biskvitu. Ohlajeno smetano 
stepemo z utrjevalcem, namažemo po biskvitu 
in zvijemo v rulado. Potresemo s sladkorjem v 
prahu.

Okusno in preprosto

 

Balinarski turnir trojk DI Sevnica
Dne 5. septembra je Društvo invalidov Sevnica 
organiziralo 6. balinarski turnir na balinišču v 
športnem parku Drevored. Posvečen je bil prazniku 
občine Sevnica, tekmovanja pa so se udeležili člani 
iz DI Postojna, DI Hrastnik, DI Rogaška in našega 
društva DI Sevnica. Ob odprtju turnirja je spregovoril 
predsednik DI Sevnica in vse lepo pozdravil ter vsem 
udeležencem zaželel fer in športno borbo. 
Na turnirju je zmagal DI Postojna, 2. mesto je zasedel 
DI Rogaška in 3. DI Sevnica, za katerega so nastopili 
Miran Čuden, Ivan Jeler, Branko Gračner in Anton 
Gorišek. Za tem smo druženje nadaljevali v gostišču 
Felicijan in imeli tam okusno malico. 

Kopalni dan Dobova 
V petek, 6. septembra, smo se člani Društva invalidov 
Sevnica odpravili na 3. kopalni dan v Dobovo, potekal 
pa v sklopu ohranjevanja zdravja. Iz Sevnice smo 
krenili ob 13. uri, bilo pa nas je kar za en avtobus, in 
sicer 48 članov. Kopalni dan je potekal pod vodstvom 
naše socialne komisije in prevozništva AP Novak 
Sevnica. Po triurnem kopanju v Termah Paradiso 
smo imeli zelo okusno malico in se potem družili. 
Po nagovoru predsednika DI Sevnica smo obdarili 
še 4 naše člane, ki so septembra praznovali rojstni 
dan, v večernih urah pa smo se zadovoljni odpravili 
proti domu. Naslednji kopalni dan bo v petek, 8. 
novembra. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi na 
preostalih naših dejavnostih. 

Obisk na domu 
V sredo, 18. septembra, smo obiskali našega člana 
DI Sevnica Miho Mlakarja na njegovem domu na 
Drožanjski cesti v Sevnici. Praznoval je 90. rojstni dan. 
Obdarili smo ga s skromnim darilom ter mu zaželeli 
predvsem veliko zdravja in sreče.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Društvo invalidov Sevnica
 

Pešci so 
varnostno 
najbolj 
izpostavljena 
in ogrožena 
kategorija 
udeležencev 
v cestnem 
prometu. 
Poostrena 
zakonodaja, 
represivni in 
preventivni 
policijski 
ukrepi 
zagotovo 
vplivajo 
na njihovo 

varnost 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.

Pešci: 
– poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla 
oblačila in predmete,  ki izboljšajo vidnost (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. 

Ker prihaja kurilna sezona, ne bo odveč svarilo o 
nevarnostih ogljikovega monoksida, ki nastaja ob 
nezadostni količini kisika pri rabi plinskih gorilnikov 
in drugih toplotnih teles v pečeh na trda, tekoča 
in plinasta goriva, ki jih uporabljamo za kuhanje in 
ogrevanje prostorov. Do zastrupitve najpogosteje 
pride zaradi nepravilnega ravnanja z grelnimi 
telesi ali njihovega neustreznega vzdrževanja. Za 
preprečevanje nesreč s plinskimi gorilniki in drugimi 
grelnimi telesi so zato pomembni njihovo dobro in 
redno vzdrževanje ter ustrezno zračenje prostorov 
(večkrat na dan naredite prepih).

Občane obveščamo, da bodo policisti Policijske 
postaje Sevnica v sklopu sodelovanja z drugimi 
nadzornimi organi, ki so zaznali potrebo po 
sodelovanju policije, medobčinskega redarstva in 
ribiškočuvajske službe, v prihodnjih mesecih izvajali 
aktivnosti, ki bodo usmerjene v preprečevanje 
nezakonitega načina lovljenja rib v rekah, naravnih in 
umetnih ribnikih.

Daniel Žniderič,
komandir policijske postaje,

višji policijski inšpektor III

Policijska obvestila 

 
Člani Društva konjerejcev in konjenikov smo se 
odpravili v Gornjo Radgono na kmetijski sejem. 
Sprehodili smo se po sejemskem prostoru in si 
ogledovali kmetijske stroje, ponudbo izdelkov z 
domačih kmetij in razstavo naših avtohtonih pasem 
drobnice, goveda, konj in malih živali. Na sejemski 

maneži smo si najprej ogledali predstavitev goveda. 
Najbolj je bila zanimiva trovprega volov iz Sežane 
s prikazom vpregovanja, vleke, vožnje z vozom in 
razpregovanja. Po krajšem premoru smo videli prikaz 
dvovpreg konjev in vožnjo z njimi, za tem pa še prikaz 
konj posameznih pasem z njihovimi naraščaji. 
Po ogledu sejma in predstavitev smo se odpravili še 
v domačo pivovarno in okrepčevalnico Kostanj ter se 
okrepčali s hrano in pijačo, prisluhnili harmoniki (s 
seboj smo imeli kar tri in en klarinet), zapeli in tudi 
zaplesali. Nazaj smo se vračali zadovoljni, polni novih 
spoznanj in idej.

Tanja Košar, Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica

Dvovprega konj pasme haflinger

Izlet v Gornjo Radgono

Bene vixit, qi bene latuit.

(Kdor je živel neopazno, je dobro živel.)
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Oglasi

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam 

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

Cena: 29,50 €/osebo (nujna najava)

Cena vključuje: vstopnine, vodenje po točkah, degustacijo 
različnega kruha in suhih mesnin, kosilo, prevoz, organizacijo 
programa, agencijsko zavarovanje in stalno vodenje.

PROGRAM:

• ogled novega dela Sevnice,
• tortica »Melanija«,
• voden ogled gradu Sevnica,
• degustacija vin in salam                       

v Grajska vinoteki, 
• avtobusni prevoz in/ali vodenje                                     

s spoznavanjem zanimivosti,

• martinovanje na prostem                     
z etnološko povorko, krst mošta, 
zabava z ansamblom Poskočni 
muzikanti,

• jed po izbiri iz martinove ponudbe

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

               MARTINOVANJE 
na Studencu pri Sevnici, 9. 11. 2019

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si

DOŽIVLJAJ,
turistična agencija
Posavje

21

   8:19 - zbiranje - Železniška postaja Sevnica
21:50 - avtobusni prevoz iz Studenca v Sevnico

e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNA 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 
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Oglasi

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž, 
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na 

Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in 
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

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

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

Izbrana 
kakovost 
govedine

TEL.: 07 816 36 00 

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

strešna okna

Kralj med strehami

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

LAJF JE BL  
ZABAVN
IZVEN  
OKVIRJA!

“

“RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO  
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.10.2019 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

LORI: čopasti papagaj, ROSIKA: mesojeda rastlina, OBADAR: afriški ptič, IHRAM: plašč muslimanskih romarjev

BLAŽILEC
TRESLJA-
JEV PRI
VOZILIH

ARIJA SEME, 
SPORA

EGON
KUNEJ

MANJŠA
NIT

VEDA O
STROKOV-
NIH IZRA-

ZIH KAKEGA
JEZIKA

NAČIN 
HITREGA 

KONJSKEGA 
TEKA

TELESNO 
ŠIBEK
MOŠKI

MANJŠA 
STREHA 

NAD IZLO-
ŽBENIM
OKNOM

PRITOK 
JEZERA

TURKANA 
V AFRIKI

TRSNO
STEBLO

SLOVENSKI
DRAMATIK

CANKAR

MESOJEDA 
MOČVIRSKA

RASTLINA

STARO-
GRŠKI

FILOZOF,
SOKRATOV

UČENEC
TOM

SELLECK

PTIČJA
KRMA

POSODA
ZA REZANO

CVETJE
FR. DIRKAČ

(ALAIN)
OMAR
NABER

NORVEŠKI
DROBIŽ,

ERE

NAŠA 
LUKA

DLAKE
NAD

OČESI

BEDNOST
FRANCOSKI

SKLADA-
TELJ

(FRANCIS)
NASELJE OB
KAMNIŠKI 
BISTRICI

PRI 
DOMŽALAH

AM. IGRAL.
WALLACH

MUSLIMAN.
ROMARSKI

PLAŠČ

AFRIŠKI 
ŽUŽKOJEDI
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Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
KEVIN BACON.

Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Lado Kovač, Gabrijele 47a, 8296 Krmelj 
2 nagrada: Ema Kralj, Podulce 3, 8274 Raka
3. nagrada: Julija Keržan, Studenec 32, 8210 Trebnje

VICOTEKA

Želva in rop
Se sprehaja želva po cesti, pa jo oropa 12 polžev.
Pride policija.
Želva: Joj, se ničesar ne spomnim, je potekalo vse 
tako hitro ...

Vreme

Gresta prašič in pes po cesti, pa začne padat dež.
Reče prašič : “Pasje vreme”
Pa reče pes: “Ja, svinjsko lije”

Vozniško dovoljenje      
»Halo, je kdo tam?« vpraša glas iz slušalke 
dežurnega policista.
»Da, vsi smo tukaj.«
»Me zelo veseli. Kar ostanite tam.«
»Zakaj pa?«
»Ker bom drugače ob vozniško dovoljenje.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje cerkev na sliki in kje se nahaja?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Z denarjem lahko kupite veliko lepih stvari, 
vendar ves denar tega sveta ne more 

kupiti zadovoljstva in sreče.

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: predsedniški burger in steklenica eko cvička Mathilde 
        (prva sevniška grofica), ki ju podarja Pizzeria Rondo, 
        Planinska cesta 3, 8290 Sevnica,  
2. nagrada: majčka VISIT SEVNICA, ki jo podarja KŠTM Sevnica,  
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja  KŠTM Sevnica.

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Dva prijatelja igrata tenis. Igrata 5 setov 
zapored in oba zmagata 3 sete. 

Kako je to mogoče?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 Srna

 Izžrebanec:
 Žan Seničar, Ribniki 4, 8290 Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Zeleno okno se nahaja 
 pri Lutrovski kleti pod gradom Sevnica – pogled na Savo. 
Izžrebanec:
 Božidar Jazbinšek, N.H.M. 8, 8290 Sevnica
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www.cvetlice-vct.si

Prihaja jesen
zato vam v naši Vrtnariji na Ribnikih

in Cvetličarni Silva nudimo:

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 27750
LET

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

Pisano paleto 
   mačeh, resja in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ...

 

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 Sava Kladnika Sevnica ter društvu Europa Donna 
Slovenija. 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek bo povezoval »Neki neki kanal«, prijetno 
druženje bo obogatila glasbena skupina RockDefect. 

Prijava na tek: www.zd-sevnica.si (prijava je možna tudi na dan dogodka). 

Štartnina: Odrasli-10 €, dijaki/študentje-5 €, otroci do 14 let-zastonj. 

 

  

ROŽNATI OKTOBER – MESEC BOJA PROTI RAKU DOJK 

                              

5. oktober 2019, od 8.00 do 12.00, 

              pri srednji šoli Sevnica 

             8.00 – Test hoje na 2 km 

               9.00 – Rožnati tek za življenje 3 km 

9.30 – Rožnati tek za življenje 5 km 

 

 

 

 

Dan Datum in ure Naziv prireditve Lokacija / izhodišče Organizator in informacije

ned 13.10. ob 9.00 KOSTANJEV PIKNIK in pohod Parkirišče Galerije Božidar Jakac PD Polom Kostanjevica na Krki - 041 773 545

ned 13.10. ob 9.00 KOSTANJEVA NEDELJA - pohod Ribnik Resa
PD Videm Krško in Vinogradniško društvo 

Sremič - 041 357 018

tor SVETOVNI DAN HOJE - uradna otvoritev 
fesvala Grad Sevnica KŠTM Sevnica - 07 816 10 70

sob 19.10. ob 10.00 PO POTI VINA IN SONCA Okrepčevalnica Kranjčič TD Sromlje - 041 514 134, Ana Kranjčič

sob 19.10. POHOD PO ZASAVSKI PLANINSKI POTI - 
Lisca

MDO PD Zasavje - 041 657 560, Jože Prah; 

joze.prah@amis.net

sob 26.10. ob 10.00 POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA
Start izpred spomenika Milana 

Majcna v Šentjanžu

TD Šentjanž - 041 392 567, Petra; 

info@sentjanz.si

tor 5.11. ob 8.00 POHOD PO SEVNIŠKI PLANINSKI POTI 
LOJZA MOTORETA S Planine pri Sevnici do Lisce

PD Lisca Sevnica - 041 481 697, Darinka; 

pdlisca@siol.net

sob 9.11. ob 7.00 KOLESARJENJE OD ZORE DO MRAKA Start iz Glavnega trga v Sevnici 
Kolesarsko društvo Sevnica - 040 297 179, 

Robert Kosaber; kdsevnica@kolesarstvo.org

sob 9.11. ob 10.00
MARTINOV POHOD OD PLETENKE DO 

Pri pletenki v Tržišču
TD Tržišče - 041 270 747, Milena; 

sob

ned

ned

Posavski festival pohodništva 2019

Zažejena je predhodna prijava na pohod! Pridružujemo si pravico do sprememb. 

 

 

Več informacij: www.visitkrsko.com

JESENSKI FESTIVAL POHODNIŠTVA V POSAVJU

Pod krovno znamko SLOVENIJA HODI se v okviru 
Posavskega festvala pohodništva pričenjajo jesenski 
gastronomsko obarvani pohodi.

Fes al pohodništva se bo v jesenskem delu odvijal v 
mesecu oktobru in novembru  ter ponujal 
organizirane pohode po celotni desnacijiPosavje. 
Primerni so za vse generacije in staros ter odlična 
ideja za družinski izlet. V jeseni so pohodi 
gastronomsko obarvani, predvsem zaradi bogate 
jeseni, ki prinaša vino in okusno kulinariko. 

V tabeli so navedeni termini in lokacije pohodov ter 
kontaktne osebe za rezervacije in informacije o 
pohodih:

Dan Datum in ure Naziv prireditve Lokacija / izhodišče Organizator in informacije

ned 13.10. ob 9.00 KOSTANJEV PIKNIK in pohod Parkirišče Galerije Božidar Jakac PD Polom Kostanjevica na Krki - 041 773 545

ned 13.10. ob 9.00 KOSTANJEVA NEDELJA - pohod Ribnik Resa
PD Videm Krško in Vinogradniško društvo Sremič - 041 

357 018

tor 15.10. ob 15.30 SVETOVNI DAN HOJE - uradna otvoritev fesvala Grad Sevnica KŠTM Sevnica - 07 816 10 70

sob 19.10. ob 10.00 PO POTI VINA IN SONCA Okrepčevalnica Kranjčič TD Sromlje - 041 514 134, Ana Kranjčič

sob 19.10. ob 7.00 POHOD PO ZASAVSKI PLANINSKI POTI - Lisca Avtobusna postaja Sevnica
MDO PD Zasavje - 041 657 560, Jože Prah; 

joze.prah@amis.net

sob 26.10. ob 10.00 POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA
Start izpred spomenika Milana Majcna v 

Šentjanžu
TD Šentjanž - 041 392 567, Petra; info@sentjanz.si

tor 5.11. ob 8.00
POHOD PO SEVNIŠKI PLANINSKI POTI LOJZA 

MOTORETA 
S Planine pri Sevnici do Lisce PD Lisca Sevnica - 041 481 697, Darinka; pdlisca@siol.net

sob 9.11. ob 7.00 KOLESARJENJE OD ZORE DO MRAKA Start iz Glavnega trga v Sevnici 
Kolesarsko društvo Sevnica - 040 297 179, Robert 

Kosaber; kdsevnica@kolesarstvo.org

sob 9.11. ob 10.00
MARTINOV POHOD OD PLETENKE DO 

MALKOVSKIH GORIC
Pri pletenki v Tržišču

TD Tržišče - 041 270 747, Milena; 

turiscno.trzisce@gmail.com

sob 16.11. ob 9.00 PO GADOVI SLEDI Prireditveni prostor VTD Gadova peč 031 663 319, Tone Zakšek

ned 17.11. ob 9.00 Č'BULARSKI POHOD NA RAKO Goslna Žolnir PD Polom Kostanjevica na Krki, 041 773 545

ned 24.11. ob 9.00 VINOGRADNIŠKI POHOD Parkirišče Galerije Božidar Jakac PD Polom Kostanjevica na Krki, 041 773 545

v


