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Intervju

Zdravstveni dom Sevnica je letošnji prejemnik 
grba Občine Sevnica. Hiša zdravja, ki nudi 
storitve ljudem v vseh življenjskih obdobjih, je 
najvišje občinsko priznanje prejela za odgovorno 
opravljanje poslanstva zdravstvenega varstva 
in ob 50-letnici delovanja namensko zgrajenega 
objekta v središču Sevnice. Pogovarjali smo se 
z direktorico Vladimiro Tomšič, ki ustanovo 
uspešno vodi vse od leta 2007. 

Zdravstveni dom Sevnica praznuje letos že 
50-letnico delovanja. Svoj pečat so v tem obdobju 
pustile različne generacije zdravstvenih delavcev. 
Kateri so bili ključni mejniki, ki so vplivali na rast in 
razvoj zdravstva v tej instituciji?

Dne 13. aprila 1969 so občani občine Sevnica dobili 
poziv na nedeljski referendum za nov zdravstveni 
dom. Na letaku je bilo zapisano: Želiš sebi in svoji 
družini boljšo zdravstveno pomoč? Glasuj za novi 
zdravstveni dom. Referenduma se je udeležilo 93 
odstotkov vseh volilnih upravičencev in več kot 
polovica je glasovala za občinski samoprispevek za 
gradnjo zdravstvenega doma in lekarne.
Odprtje stavbe zdravstvenega doma in lekarne je bilo 
23. novembra 1971 in od takrat ta dan praznujemo kot 
začetek razvoja sodobne zdravstvene oskrbe v občini. 
Še zdaj imamo desno od glavnega vhoda vzidano 
spominsko ploščo, ki sporoča Zdravstveni dom in 
lekarna sta bila zgrajena s samoprispevkom občanov 
Občine Sevnica 1971. Novi zdravstveni dom je odprl 
in zanj začrtal smernice v primarnem zdravstvenem 
varstvu prim. mag. Jurij Pesjak. Od takrat je razvoj 
zdravstvene službe nenehno potekal in se prilagajal 
izzivom znanosti in zdravstvenih potreb prebivalstva. 
Število zaposlenih se je povečevalo. V osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja je bilo v Zdravstvenem domu 
Sevnica zaposlenih že 50 zdravstvenih delavcev. 
Potrebe po zdravstvenih storitvah so pomenile tudi 
prostorske širitve. Skupaj z občinskim vodstvom, 
regionalno zdravstveno skupnostjo in republiškim 
komitejem za zdravstveno in socialno varstvo se 
je ZD Sevnica dogovoril, da se bo na vzhodni strani 
zdravstvenega doma zgradil prizidek s tremi etažami, 
ki bo najprej služil za skladišče republiških blagovnih 
rezerv, pozneje pa prostorski razširitvi zdravstvenega 
doma. Prerez traku novega prizidka je bil 29. oktobra 
1987. V letu 1992 se je uveljavila nova zdravstvena 
zakonodaja, ki je zahtevala prostorske spremembe 
dejavnosti in hkrati ustanovitev Javnega zavoda 
Zdravstvenega doma Sevnica (izločitev iz Javnega 
zavoda Zdravstveni center Celje), kar se je zgodilo 1. 
avgusta 1992.
Dne 15. septembra 1995 je bilo odprto prvo 
nadstropje prizidka (prej blagovne rezerve) pod 

vodstvom Željka Halapija. Do leta 2007 smo s 
prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti zapolnili 
vse prostore prizidka. Investicijo sta vodila Občina 
Sevnica in takratni direktor Božidar Groboljšek. 
V letu 2007 so se s spremembo zakonodaje v ZD 
Sevnica zgodile spremembe organizacije primarnega 
zdravstvenega varstva, na podlagi katerih so bile 
podeljene koncesije. Odločitev Občine Sevnice je 
bila, da koncesionarji delujejo v obstoječih prostorih 
Zdravstvenega doma Sevnica. 

Izjemno veliko energije in znanja vlagate v krepitev 
programov in njihovo stalno nadgradnjo. Enako je 
glede investicij in zagotavljanja sodobnih prostorov. 
Kateri so ključni dosežki zadnjih let in kateri izzivi 
vas čakajo v prihodnje?

Delovanje Zdravstvenega doma Sevnica temelji na 
strokovnem znanju in bogatih izkušnjah zaposlenih. 
Na podlagi zdravstvenostatističnih podatkov smo 
od leta 2007 naš napor usmerili v pridobitev novih 
zdravstvenih programov na področju preventive 
primarne zdravstvene dejavnosti, na področju  
izboljšanja duševnega zdravja v skupnosti in izvajanja 
nujne medicinske pomoči. Hkrati smo s pridobitvijo 
specialističnih zdravstvenih programov te storitve 
približali našim občanom in regijsko okrepili mrežo 
specialističnih zdravstvenih storitev, ki so plačane 
iz zdravstvenega zavarovanja. Tako smo v letu 2010 
pridobili programe psihiatrična ambulanta, programa 
psiholog, logoped in bili od leta 2009 pilotsko 
okolje za uvedbo novih preventivnih programov v 
delujočih Centrih za krepitev zdravja v državi (od 
leta 2016 je priznan zdravstveni program). Razširili 
smo dejavnost nujne medicinske pomoči, reševalne 
službe in sanitetnih prevozov. Zaradi geografske lege 
in oddaljenosti od bolnišnic je bil Sevnici dodeljen 
začetek delovanja Satelitskega urgentnega centra, 
ki se bo organizacijsko in strokovno nadgrajeval v 
prihodnjih letih. Prav tako so se razširili programi 
ambulantne fizioterapije. Septembra 2013 smo 
pridobili enoto Skupnostne psihiatrične obravnave za 
Posavje – takrat se je nosilec zdravstvene storitve ZD 
Sevnica umestil kot regionalna institucija. Na začetku 
leta 2019 je bil ZD Sevnica zaupan regijski Center za 
duševno zdravje odraslih Posavje, sredi letošnjega 
leta pa je bil ustanovljen Center za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov za Posavje. Enakih centrov 
je bilo v tem letu v državi ustanovljenih 25. V 
letu 2018 smo znanje in odlično strokovno delo 
nadgradili s standardi kakovosti in pridobili certifikat 
kakovosti ISO 9001:2015 in certifikat mednarodnega 
akreditacijskega standarda AACI. Vse prostorske 
spremembe smo prilagajali vsakokratnim potrebam 
izvajanja naše dejavnosti, hkrati pa smo energijsko 
sanirali obe stavbi, ki jih imamo v upravljanju na 
lokaciji Trg svobode 14 in Zdravstvene postaje 
Krmelj. Poleg dveh matičnih stavb deluje ZD Sevnica 
še na lokaciji HTC Sevnica, Trg svobode 9, v OŠ Sava 
Kladnika in DUO Impoljca (splošna medicina in 
zobozdravstvo) ter v TDU Loka pri Zidanem Mostu 
(zobozdravstvena ambulanta). 

V zdravstvenem domu je bilo ob začetku vašega 
vodenja zaposlenih 56 zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev. Zdaj vas je 157, od tega je več kot 
70 odstotkov visoko strokovno in univerzitetno 
izobraženih. Skupaj rastete v nudenju storitev, 
strokovnem znanju in kompetencah. Zagotovo so 
prav zaposleni ključni gradnik uspešnosti dela. 

Ves čas je vzporedno z ohranjanjem sedanjih 
programov in pridobitvijo novih zdravstvenih 
programov ZD Sevnica sledil standardom 
zaposlovanja skladno s kompetencami v zdravstvu. 
Veliko število novozaposlenih nam je v ponos, saj 
zaposlujemo visokostrokovni kader, ki tako ostaja 
v domačem okolju, v občini oz. v Posavju. Od leta 
2007 se je izobrazbena struktura zaposlenih zelo 
izboljšala tudi zaradi naše strateške usmeritve, da 
naše že zaposlene sodelavce doizobrazimo na višjo 
strokovno raven. Pri kadrovanju zaznavam, da je 
nudenje zdravstvene storitve soobčanom čedalje 

bolj zahtevno, zato se ključni kadri, kot npr. zdravniki, 
težje odločajo za delo v okolju, v katerem živijo. Prav 
zdaj smo zdravstveni delavci in sodelavci še toliko 
bolj pod drobnogledom naših uporabnikov. Zaradi 
splošnega ozračja v družbi smo na neformalnih 
družbenih omrežjih velikokrat tarče izjemno kritičnih 
pogledov na naše delo. Kljub temu večina sodelavcev 
vztraja in se zaveda svoje strokovnosti, poslanstva 
in z veseljem opravlja svoje delo. Delo v zdravstvu 
je opredeljeno kot storitev, kar pomeni osebno 
delo s pacientom, ki poleg strokovnosti zahteva 
veliko empatije in komunikacijskih veščin. Od leta 
2008 vodim pritožbene poti skladno z Zakonom 
o pacientovih pravicah. Če menite, da je treba v 
zdravstveni obravnavi kaj spremeniti ali izboljšati, 
je to prava pot za rešitev morebitnega konflikta ali 
kršitve v zdravstvu. ZD Sevnica je učna baza za večino 
poklicev v zdravstvu na vseh ravneh izobraževanja. 
ZD Sevnica vodi aktivno politiko zaposlovanja tudi s 
štipendiranjem deficitarnih poklicev in financiranjem 
lastnih zdravniških in preostalih specializacij. 

Velik poudarek vašega dela je namenjen preventivi, 
s privzgajanjem pozitivnega odnosa do zdravega 
življenjskega sloga, kar je pravzaprav v dnevni 
domeni vsakega posameznika. Ali je zavedanje o 
odgovornosti do lastnega zdravja med ljudmi dovolj 
močno in kje je še prostor za izboljšave?

Glavni cilj preventive je bil od leta 2007 odpiranje 
v skupnost, tako imenovana deinstitucionalizacija 
in kulturno kompetentna zdravstvena obravnava. 
To pomeni sodelovanje v občini in zunaj nje z 
vsemi deležniki – institucijami, društvi, nevladnimi 
organizacijami, z lokalnimi skupnostmi. Za nas so velik 
izziv prebivalci, ki se priselijo iz drugih kulturnih okolij 
in jim pripada enakovredna zdravstvena oskrba.
Izpostavila bi, da je preventivna zdravstvena 
dejavnost tek na dolge proge, v vseh letih razvoja 
in dela na tem področju pa pri prebivalcih občine 
Sevnica opažamo pomembne izboljšave življenjskega 
sloga. Ljudje so v veliki meri osvojili pomen gibanja 
in zdrave prehrane, skratka tistega dela življenjskega 
sloga, za katerega so odgovorni sami. Velik rezultat 
preventivnega dela je opazen pri zdravju žensk, skoraj 
izkoreninjen je rak na materničnem vratu, izjemen je 
pomen samopregledovanja dojk. Izrazila pa bi skrb, 
da smo veliko na preventivi pridobljenega izgubili v 
zadnjih dveh letih, saj epidemija pušča dolgoročne 
telesne in duševne posledice pri vseh generacijah. 

Vse od začetka epidemije zaradi covida-19 ste med 
najbolj izpostavljenimi in prav gotovo tudi najbolj 
obremenjenimi organizacijami v občini. Dostopnost 
primarne zdravstvene ravni tudi v teh zahtevnih 
časih ohranjate kot prednost – ob velikem 
prizadevanju vseh zaposlenih in nenehnem, 
pravzaprav dnevnem prilagajanju. Kako naprej do 
uspešnega izhoda iz te zdravstvene in družbene 
krize zaradi te bolezni?

V sodelovanju z vsakim posameznikom, ki išče 
zdravstveno pomoč v naši instituciji, bomo 
uspešno izšli iz zdravstvene in družbene krize. Za to 
potrebujemo veliko medsebojnega spoštovanja v 
naših odnosih. Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica 
in preostalih zaposlenih v zdravstvu se zaveda svojega 
poslanstva, želi kakovostno opravljati svoje delo. 
Ponosna sem, da lahko delam na tako odgovornem 
delovnem mestu že toliko let,  za kar se zahvaljujem 
najprej vsem zaposlenim, ki gradijo strokovno in 
človeško zdravje v občini Sevnica. Zahvaljujem se 
svetu zavoda ZD Sevnica za pomoč pri vodenju 
te institucije in ne nazadnje ustanovitelju, Občini 
Sevnica, in obema županoma, s katerima sem odlično 
sodelovala – Kristijanu Jancu in Srečku Ocvirku.
Grb Občine Sevnica Zdravstvenemu domu Sevnica 
prepoznavam kot zahvalo občanov za naše 50-letno 
delo, razvoj in zavedanje, da je zdravje temeljni pogoj 
za vsakega izmed nas za srečno življenje. 
Kadarkoli boste vstopili v našo hišo zdravja, želim, da 
se počutite sprejeti, varni in obravnavani na visoki 
strokovni ravni. 

Pogovarjala se je Tanja Urek.

Zdravstveni dom Sevnica, prejemnik grba Občine Sevnica
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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, Iztok Felicijan - 
tehnični urednik, Annemarie Culetto, Eva Urh, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, 
Tanja Urek, Petra Biderman, Sanja Slemenšek.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala
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 januarja 2022, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
13. 12. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon
Praznični december je tu. Od preteklega leta 
je ta čas nekoliko drugačen kot prej. Druženje 
in srečevanje je treba prilagoditi trenutnim 
razmeram, ki vsekakor niso najlepše, a si lahko 
z dobro voljo in strpnostjo tudi praznični čas 
naredimo res lep. Treba se je zazreti vase, 
premisliti, kaj nas dela srečne, kaj nas bogati 
in nam pomirja dušo. Mesta se bodo odela v 
praznične luči, po cerkvah bo na ogled veliko 
zanimivih jaslic, iz radijskih sprejemnikov bodo 
odmevale nežne praznične melodije. Zaposleni 
na KŠTM Sevnica bomo pripravili nekaj spletnih 
dogodkov, za katere vas vabimo, da si jih ogledate 
v zavetju svojih domov. Skuhajte si kaj dobrega,

pripravite dišeči čaj ali kavo, cimetove kekse 
in se prepustite ogledu prazničnih vsebin. Je 
seveda popolnoma drugače, kot če se dogodka 
udeležimo v živo, vendar ima vsaka stvar svoj čar 
in lepoto, le če z odprtim srcem sprejmemo, kar 
nam prinaša čas. 

Želim vam, da bi v decembru ostali zdravi, tistim, 
ki ste zboleli, pa, da bi čim prej okrevali. Imejmo 
se radi, veselimo se življenja, pomagajmo drug 
drugemu. Potrudimo se olajšati življenje sebi in 
drugim, ljudem in živalim. Naj bo praznični čas 
prijetno bogat za vas in vse nas. 

Alenka Kozorog, glavna urednica 

sreda  GLAVNI TRG - SEVNICA|
pohod z lučko na grad

4. 12.
17.00

petek  |  kmečka tržnica SEVNICA
Praznični večer penin in grajskih mesnin

6. 12.
17.00

sreda  |  Mladinski center Sevnica
ustvarjalnica: barvanje lončkov in 
sajenje božičnega žita 

18. 12.
16.00

sobota  |  Mladinski center Sevnica
sprehod med policami in peka vafljev

21. 12.
10.00

sreda  |  grad Sevnica
čarobni obisk gradu sevnica

11. 12.
16.00

7. 12.
8.00

sobota  |  kmečka tržnica SEVNICA
Decembrska tržnica z igrami

19. 12.
17.00

četrtek  |  KULTURNA DVORANA SEVNICA
  medeni čudež predstava

torek  |  center sevnice
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
     Ansambel roka žlindre

31. 12.
22.00

sobota  |  Mladinski center Sevnica
Ustvarjalnica: izdelovanje okraskov

14. 12.
16.00

www.kstm.si

31. 12.
17.00

torek  |  center sevnice
silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE 
     prav posebno darilo 
          in prihod dedka mraza

predstava

2019

2021

Animacija in uprizoritev otroške predstave v sodelovanju z JSKD - OI Sevnica. 

ČETRTEK
Animiran ogled likovne razstave

ČUDEŽNEGA SVETA z Judito Rajnar Prosen

2021

Grad Sevnica

Kako bo volk za en dan postal volkec in s tem vse pravljice obrnil na glavo ...

SREDA
Predstava PRAZNIČNI ULALUUU 

BOŽIČKAs prihodom 

Trg Svobode

17.00
16.12.

17.00
22.12.

PETEK3.12.

Z LUČKO NA GRAD

Video povabilo na pohod 

ČETRTEK

17.00

8.12.

PREDSTAVITEV KNJIGE 
Stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo

Preddverje trškega dvorca, Doživljaj, TA Posavje, Glavni trg 19

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium

SOBOTA
8.00 DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

Trg svobode

4.12.

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium

SOBOTA

DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

Trg svobode

11.12.

Animacija in uprizoritev otroške predstave v sodelovanju z JSKD - OI Sevnica. 

ČETRTEK

Grad Sevnica

Kako bo volk za en dan postal volkec in s tem vse pravljice obrnil na glavo ...

SREDA

Predstava PRAZNIČNI ULALUUU 
BOŽIČKAs prihodom 

Trg svobode

Animiran ogled likovne razstave

ČUDEŽNEGA SVETA z Judito Rajnar Prosen

17.00
16.12.

17.00
22.12.

www.kstm.si

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium

SOBOTA

10.00
do 17.00

18.12.

DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

Trg svobode

KONCERT ~ Robert Petan in Maja Weiss17.00
Žrebanje nagradne kartice veselja.

OBVEZNO UPOŠTEVANJE POGOJEV PCT IN PRIPOROČIL NIJZ-A TER NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK.

6., 13., 20. 27.12. in   Čudežne pobarvanke
Popestritev prostega časa v prazničnem decembru

1.12. – 31.12.  Ho-ho!Lov
Decembrski lov na srečo

1.12. – 25.12.  25 dnevni izziv sreče  
Spletni adventni koledar

2021

Nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva Celje, Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje in Kulturnega doma Krško, enota Mestni muzej Krško

Č

do 12.00

8.00
do 12.00

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

SOBOTA
8.00 DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

Trg svobode

4.12.

do 12.00

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

SOBOTA
DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

Trg svobode

11.12.
8.00
do 12.00

Animacija in uprizoritev otroške predstave v sodelovanju z JSKD - OI Sevnica. 

ČETRTEK

Grad Sevnica

Animiran ogled likovne razstave

ČUDEŽNEGA SVETA z Judito Rajnar Prosen

17.00
16.12.

Kako bo volk za en dan postal volkec in s tem vse pravljice obrnil na glavo ...

SREDA
Predstava PRAZNIČNI ULALUUU 

BOŽIČKAs prihodom 

Trg svobode

17.00
22.12.

1.12. – 25.12.  25 dnevni izziv sreče  
Spletni adventni koledar na www.kstm.si

VSTOP  PROST

6., 13., 20. 
    Najdete jih na www.kstm.si.

in 27.12.  Čudežne pobarvanke

SREDA8.12.
PREDSTAVITEV KNJIGE 
Stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo

Preddverje trškega dvorca, Doživljaj, TA Posavje, Glavni trg 19

Nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva Celje, Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje in Kulturnega doma Krško, enota Mestni muzej Krško.

17.00

PETEK3.12.

Z LUČKO NA GRAD
Video povabilo na pohod 17.00

1.12. – 31.12.  Ho-ho-LOV! ~ Decembrski lov na srečo 
Najdete ga na www.kstm.si.

Trg svobode

KONCERT ~ Robert Petan in Maja Weiss17.00
Žrebanje nagradne kartice veselja.

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

SOBOTA
10.00
18.12.

DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA
do 17.00

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

PETEK

8.00

DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

Trg svobode

24.12.

do 12.00

31.12.
in
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Občinske strani

V luči prilagoditve epidemiološki situaciji so 
predstavniki koordinacijskega odbora Društva 
izgnancev Slovenije – Sevnica pripravili spletno 
poslanico ob občinskem prazniku. Objavljena je bila 
13. novembra, ko bi sicer, ob drugačnih razmerah, 
potekala tradicionalna prireditev v Kulturni dvorani 
Sevnica. 

Spletna poslanica je na ogled na spletni strani www.
obcina-sevnica.si. 

Spletna poslanica 
ob občinskem prazniku

Ob drugačnih razmerah bi v novembru potekala 
obeležitev 150-letnice poslopja Glasbene šole 
Sevnica. Ta visok jubilej je še posebno slovesen, saj 
se šola ponaša s prenovljeno zunanjostjo.

Prej obstoječo ploščad pred šolo je zamenjala 
armiranobetonska konstrukcija v dveh ravneh, na 
vrhnji za klopi in parkirna mesta za kolesa, v kletni 
etaži so enotno urejene drvarnice. Drugi del projekta 
celovite ureditve pa je izvedba fasade ter ureditev 
okolice in odvodnjavanja pri šoli. Projekta je Občina 
Sevnica, ustanoviteljica glasbene šole, izvajala v drugi 
polovici leta, zanju pa je iz občinskega proračuna 
skupaj namenila okrog 200.000 evrov.

Vabljeni k ogledu spletne predstavitve investicije z 
nagovorom ravnateljice Katje Krnc, ki je objavljen na 
spletni strani Občine Sevnica.

Zaključena obnova 
glasbene šole

Občinski praznik je namenjen častitljivi obeležitvi 
spomina, vsako leto ob istem času s položitvijo vencev 
k spomeniku padlim žrtvam NOB na sevniškem Trgu 
svobode in k spominski plošči na stavbi sodišča 
na Glavnem trgu v Sevnici. Tako je bilo tudi na dan 
občinskega praznika, v prilagojeni in okrnjeni obliki.

Na epidemioloških razmerah prilagojeni slavnostni 
seji na gradu Sevnica sta zbrane nagovorila 
predsednica Zveze borcev za vrednote NOB Sevnica 
Vladka Blas in župan Srečko Ocvirk. V spremljevalnem 
delu programa, ki ga je povezala Estera Savić Bizjak, 
sta z recitalom sodelovala dr. Tit Turnšek in Jožef 
Žnidarič.

Po tradiciji so bila ob tej priložnosti podeljena 
bronastega priznanja Zveze borcev za vrednote 
NOB Sevnica za prispevek k prepoznavnosti in 
ugledu organizacije za letošnje in tudi preteklo leto. 
Prejemniki priznanj so: Marija Lupšina, Vincenc 
Zalezina, Danijel Kuhar, Stanko Gorenjc, časopis 
Posavski obzornik, Alojz Bovhan, Cvetka Valant, 
Jože Prijatelj, Marjan Gorenjec in Marijana Obaha. 

Skupinska fotografija prejemnikov priznanj

Obeležitev spomina 
in slavnostna seja

November je minil v znamenju občinskega praznika. 
Po dolgoletni tradiciji ga družabno obogatimo 
skupaj s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, 
organizacijami, društvi, posamezniki. Prireditve, 
ki so bile načrtovane v počastitev praznika, so bile 
zaradi aktualnih ukrepov varovanja zdravja večinoma 
okrnjene, nekatere med njimi prestavljene na 
ugodnejše razmere, več pa jih je potekalo v obliki 
spletnih dogodkov. 

Prav na dan sevniškega občinskega praznika, 12. 
novembra, je Občina Sevnica praznik načrtovala 
počastiti s tradicionalno osrednjo slovesnostjo. 
Zaradi načel varovanja zdravja je bil dogodek izveden 
v razmeram prilagojeni obliki, kot slavnostna seja 
občinskega sveta s podelitvijo priznanj, ki je potekala 
v Kulturni dvorani Sevnica. 

V prazničnem nagovoru se je za odlično sodelovanje 
v lokalni skupnosti zahvalil župan Srečko Ocvirk. 
»Največja želja ob občinskem prazniku je, da 
skupaj še naprej solidarno in enotno delujemo v 
smeri varovanja zdravja in da uspešno presežemo 
zahtevno preizkušnjo pandemije. Prepričan sem, 
da bomo skupaj uspešni,« je med drugim povedal 
župan in izročil občinska priznanja. Povedal je: »Na 
ta slovesen dan iskreno čestitam vsem prejemnikom 
letošnjih občinskih priznanj. Hvala, ker ustvarjate 
prijetno, urejeno in k napredku naravnano skupnost, 
ki zna in zmore medsebojno povezovati, sodelovati 
in spoštovati.«

Najvišje občinsko priznanje, grb Občine Sevnica, je 
izročil Zdravstvenemu domu Sevnica za odgovorno 
opravljanje poslanstva zdravstvenega varstva in 
ob 50. jubileju delovanja v namensko zgrajenih 
prostorih. V imenu sevniške hiše zdravja je priznanje 
prevzela direktorica Vladimira Tomšič in se v imenu 
vseh prejemnikov priznanj tudi zahvalila in nagovorila 
navzoče v dvorani.

Zlato plaketo Občine Sevnica sta prejeli mag. Breda 
Drenek Sotošek za dosežke na področjih družbenega 
in humanitarnega delovanja (v njenem imenu je 
priznanje prevzela hči Lucija) ter Zvonka Mrgole za 
prispevek k razvoju lokalne skupnosti na vzgojno-
izobraževalnem področju in za bogatitev družbenega 
življenja.

Grb Občine Sevnica Zdravstvenemu domu Sevnica

Podeljena 
občinska priznanja

Prejemniki srebrne plakete Občine Sevnica so: 
Ciril Dolinšek za predano in široko prepoznano 
delo na kulturno-etnološkem in turističnem 
področju, Majda Hriberšek za družbeni prispevek 
k ohranjanju rodovitne zemlje ob pridelavi zdrave 
in vitalne prehrane ter Pavel Drobne za prispevek 
k razvoju športa v občini Sevnica ob organizaciji 
30. tradicionalnih tekov na Lisco. Predstavitve 
prejemnikov vseh priznanj so v celoti objavljene na 
občinski spletni strani.

Prek videopovezave je pozdravni nagovor in 
voščila ob prazniku namenil poslanec v Evropskem 
parlamentu Franc Bogovič. »Vrsto let spremljam vaše 
delo in prizadevanje za napredek občine. Uspešni ste, 
ker znate poiskati skupne cilje in iskreno sodelujete. 
Ostanite takšni tudi v prihodnje,« je med drugimi 
spodbudnimi mislimi povedal evropski poslanec.

Življenje in delo preteklega leta je prikazal 
dokumentarni film avtorjev Bojana Kostevca in 
Neže Nemec, ki je prav tako na ogled na občinski 
spletni strani. Slavnostno sejo sta povezovala Gregor 
Trebušak in Tanja Urek.

Foto: Urban Baumkirher

Prejemniki letošnjih občinskih priznanj

Prejemnika priznanja praporščakom, ki ga podeljuje 
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, pa 
sta postala Danijel Kuhar in Ivan Mrgole.

Počastitev spomina 
s položitvijo venca k spomeniku padlim žrtvam NOB
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Občinske strani
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V prenovljenih razstavno-promocijskih prostorih 
Trškega dvorca pri Občini Sevnica je 3. novembra 
potekala novinarska konferenca ob občinskem 
prazniku. Ta vsakoletni uvod v praznovanje 
občinskega praznika je zajel podroben vpogled v 
celoletno delo Občine Sevnica na vseh področjih, pa 
tudi načrte prihodnjega leta. Navzočim novinarkam 
in novinarjem so vsebine podali župan Srečko Ocvirk, 
podžupan Janez Kukec in direktor občinske uprave 
Zvone Košmerl.

»Če je občinski praznik tudi čas za ovrednotenje 
uspešnosti dela, lahko temu pritrdim. Kot lokalna 
skupnost smo se v preteklem in tekočem letu 
usposobili živeti z epidemijo oziroma s temi 
posebnimi razmerami, zato vse aktivnosti ves čas v 
glavnem potekajo po načrtih.

Občinam je pri delu velika spodbuda naklonjenost 
vlade – v delu razbremenitve stroškov in na področju 
investicijskih virov. Evropski projekti se izvajajo – v naši 
občini trije veliki: med njimi novi nadvoz v sevniško 
poslovno cono, gradnja kanalizacijskega omrežja in 
hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov.

Obnovili smo več odsekov cest, vlagali v komunalno 
infrastrukturo, parkirišča. Težišče investicij je bilo tudi 
na področju družbenih dejavnosti s prizidkom vrtca 
Ciciban Sevnica, zaživel je vrtec Panorama Boštanj, 
obnovljena je zunanjost glasbene šole. Veliko je 
urejenih zunanjih športnih površin. Veliko vlagamo v 
javne objekte, s posebnim čutom in skrbjo skupaj s 
Komunalo urejamo javne površine. Ne le investicije, 
izjemno pomembno je tekoče delo za zagotavljanje 
pogojev, da lahko normalno in kakovostno deluje 
vseh 13 javnih zavodov, šol, vrtcev, knjižnice in drugih. 
Pa proaktivno prostorsko načrtovanje, spodbujanje 
gospodarstva, kmetijstva, turizma, društvenih 
dejavnosti.

Res je, da tudi letošnji občinski praznik še ni tak, 
kakršnega bi si želeli. Vendar je tukaj in nam 
prinaša veliko razlogov za zadovoljstvo. Zaradi 
ukrepov varovanja zdravja se vsi močno zavedamo 
odgovornosti, ki jo imamo drug do drugega. 
Organizacija vseh vsebin v sklopu praznika zato 
poteka skladno z epidemiološkimi ukrepi. Vabljeni 
k spremljanju občinske spletne strani in družbenih 
omrežij, na katerih skrbimo za svež pretok 
informacij,« je po novinarski konferenci povzel 
župan Srečko Ocvirk. Celotno gradivo novinarske 
konference pa je dostopno na spletni strani www.
obcina-sevnica.si. 

V zaključnem delu se je zbranim pridružil še Jože 
Ratajc s predstavitvijo sevniške voščenke, okusnega 
sadeža stare sorte jablane.

Novinarska konferenca 
v prenovljenih prostorih Trškega dvorca

Praznična 
novinarska konferenca

Ploščad pri spomeniku na sevniškem Trgu svobode 
je obogatena z novo ulično razstavo Narava na 
Sevniškem. Organizator in vsebinski pripravljavec 
razstave je Društvo TRG Sevnica, koordinacijo 
postavitve razstave je vodila Občina Sevnica pod 
okriljem sevniškega občinskega praznika, finančno 
pa jo je omogočila družba HESS, Hidroelektrarne na 
Spodnji Savi.

Prijazno vabljeni k ogledu, prav tako pa tudi razstave 
Sevniških 40 avtorja Ljuba Motoreta. Ta je umeščena 
na ograji med sevniško železniško in avtobusno 
postajo, prikazuje pa utrip življenja pred štirimi 
desetletji.

Tudi sevniška območna izpostava Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) 
vsako leto dejavno polepša vsebine ob sevniškem 
občinskem prazniku. V Razstavi s poličke so se 
predstavili člani Likovne sekcije Art Lipa KUD Budna 
vas, in sicer z likovnimi deli iz pesniške zbirke Odsevi 
srca v izdaji KUD Budna vas. Avtorji so bili: Elena 
Sigmund, Matevž Orešnik, Julija Kermc, Irena Zgonc, 
Mojca Musar, Marcel Kajtna in Klara Sonc.

V fotografski Razstavi s panoja 
v preddverju Trškega dvorca, 
poimenovani Slapovi, je 
čudovite utrinke na ogled 
postavil Jože Hvala. Le prostor 
naprej je bila še razstava Kaj so 
nevladne organizacije, ki jo je 
pripravil Zavod dobra družba.

Zaradi aktualnih 
razmer je JSKD 
Sevnica namesto 
javnih prireditev 
pripravil še dva 
spletna dogodka, in 
sicer predstavitev 
likovne razstave 
XXI. mednarodnega 
s e v n i š k e g a 
likovnega shoda 

Grad 2021 in predstavitev razstave likovnih in 
literarnih del učencev osnovnih šol z natečaja Po 
sledeh časa, 80 let je minilo – naj se ne ponovi. Oba 
si lahko ogledate na FB JSKD Sevnica.

Narava na Sevniškem

Kulturne obogatitve 
občinskega praznika

Med številnimi prejetimi voščili ob prazniku so 
še posebno navdušili izdelki otrok in vzgojiteljic 
Vrtca Ciciban Sevnica, ki so kreativno razmišljali o 
prepoznavnih simbolih občine. 

Praznik je odlična priložnost, da najmlajši spoznavajo 
svoj kraj in s tem pomagajo graditi svetlo, ponosno 
prihodnost.

Voščilo 
Vrtca Ciciban Sevnica

Občinski praznik je čas povezovanja najlepših 
vrednot, kot so solidarnost, prostovoljstvo, čut za 
šibke in ranljive. Vse našteto je z akcijo Rokavčki 
pomagalčki za starejše povezala Klekljarska skupina 
Bucike. V novembru se članice običajno predstavljajo 
s klekljarsko razstavo na gradu Sevnica, kar pa zaradi 
ukrepov varovanja zdravja že drugo leto ni bilo 
mogoče izvesti v tradicionalni obliki. Odločile so se za 
omenjeno gesto, svoje skrbno pripravljene izdelke pa 
so predale domovom upokojencev.

»Odločile smo se, da namesto razstave letos 
opremimo domove za starostnike v naši bližini z 
rokavčki pomagalčki. Gre za pletene ali kvačkane 
tulce pisanih, živih barv, z nameščenimi gumbi in 
sponkami,« je pojasnila Tina Železnik iz Klekljarske 
skupine Bucike. Rokavčki so namenjeni predvsem 
bolnikom z demenco, ki jim pletenine v trenutku 
nemira preusmerijo pozornost z živimi barvami in 
dodatki, tako pa pripomorejo k umiritvi in lajšanju 
trenutkov bolezni. Ideja o rokavčkih prihaja iz 
skandinavskih držav, se pa v Sloveniji uveljavlja že 
nekaj let.

S po 30 kosi raznobarvnih rokavčkov pomagalčkov 
so bucike ob tej priložnosti opremile domove 
upokojencev v Sevnici, na Impoljci, v Loki pri Zidanem 
Mostu in v Brežicah, bodo pa to izjemno gesto še 
nadaljevale.

Rokavčki pomagalčki

Rokavčki pomagalčki

Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si

Razstava s poličke

Slapovi

Ob odprtju razstave 
Zavoda dobra družba

Jože Ratajc ob predstavitvi sevniške voščenke
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Po občini

Za gimnazijska sošolca Francija in Bredo je bil po 
dveh letih poznanstva za usodno zbližanje kriv 
Francijev zobobol jeseni 1964. Zaradi obiskov 
zobozdravnika v Sevnici je Radečan Franci večkrat 
moral podaljšati vožnjo na vlaku iz Celja do Sevnice 
in tako je lahko večkrat pokramljal s sošolko Bredo. 

Čeprav so redki verjeli, da lahko gimnazijska ljubezen 
obstane, sta dokazala ravno nasprotno in sadovi so 
številna dejanja iz njunega skupnega življenja, ki sta 
jih storila zase, za svoje najbližje, družbo. V soboto, 
23. oktobra, sta zakonca Sotošek skupaj z zbranimi 
sorodniki in prijatelji proslavila zlato poroko.

Alenka Kozorog

Zlata poroka 
zakoncev Sotošek

V četrtek, 4. novembra, so člani in članice Literarne 
skupine Večerna zarja in Ročnodelskega krožka 
Marjetice v Knjižnici Sevnica organizirali skupno 
prireditev v počastitev letošnjega praznika občine 
Sevnica.
Literarna skupina Večerna zarja deluje pod okriljem 
Društva upokojencev Sevnica že deseto leto. Skupino 
sestavljajo Vida Križnik, Anica Perme, Zdravka Brečko, 
Janja Kolar, Jože Žnidarič, Jana Cvirn, Štefi Vidrih in 
Slavka Grilc. Vodi jih Elizabeta Ernestl (041 770 749, 
ernestl.franc@gmail.com).

Vsako leto se predstavijo na dveh dogodkih. na prvem 
v marcu posvetijo svoje besede bližajoči se pomladi 
in praznovanju 8. marca, dneva žena. Drugi dogodek 
je bil letos novembra. To je mesec, ko praznuje naša 
občina svoj praznik, v naravi pa se dogajajo lepe 
spremembe. Njihove besede in misli nas opozorijo 
tudi na aktualne dogodke ali pa nas tudi nasmejejo. 
Da bi bilo bolj živahno, poskrbi s svojo glasbo Slavka. 
Nagrada za njihovo delo je obisk dogodka. Z njim 
so zadovoljni. Veseli so tudi, da jih osebje Knjižnice 
Sevnica lepo sprejme.
Del njihovega ustvarjanja si lahko ogledate na spletni 
strani (https://dusevnica.weebly.com/) ali Facebooku 
(https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-
upokojencev-Sevnica-112808024223202) Društva 
upokojencev Sevnica.

Elizabeta Ernestl in Brane Busar
v imenu Društva upokojencev Sevnica

Literarna skupina Večerna zarja (foto: Brane Busar)

Literarna skupina 
Večerna zarja

Nežika Novšak je oktobra praznovala 70. rojstni dan. 
Člani društva smo je obiskali in ji zaželeli še veliko 
zdravja in lepih let v krogu družine. Še vedno je 
nasmejana in polna idej v skrbi za pestro in zanimivo 
življenje na Lukovcu. Nežika je bila prva predsednica 
Kulturno-športnega društva na Lukovcu. Tudi ko je 
predala predsedniško funkcijo, je bila ves čas zelo 
aktivna članica društva. Vsa leta snuje zanimive ideje 
za razne dogodke in prireditve na Lukovcu. Rada 
pomaga in se druži z ljudmi. Vedno je imela veliko 
veselja s pripravami na dobrodelne koncerte in 
druge glasbene dogodke, saj ima zelo rada glasbo in 
ji pomeni sprostitev ter hrano za dušo. 

Preživeli smo prijeten večer, se o marsičem pogovorili, 
nasmejali in nazdravili.

Nežika, še na mnoga leta.

Vir: KŠD Lukovec 

Člani KŠD Lukovec 
obiskali prvo 
predsednico društva ob 
njenem osebnem jubileju

Ob letošnji 30 letnici delovanja Aktiva kmečkih 
žena Tržišče in otvoritvi novih prostorov smo od 
PGD Tržišče v dar prejele gasilni aparat. V oktobru, 
mesecu požarne varnosti so nam tržiški gasilci 
pripravili prikaz uporabe in gašenja z gasilnikom. 
Članice Aktiva smo se zbrale pri Gasilnem domu 
Tržišče. Predsednik PGD Janez Pungerčar nas je 
prijazno sprejel ter pozdravil in rekoč, da obljuba 
dela dolg, predal besedo poveljniku. Poveljnik nas je 
najprej teoretično seznanil, kako ravnati in kaj storiti v 
primeru požara v kuhinji in predvsem pa poudaril,da 
najprej poskrbimo zase,da ostanemo prisebni, da 
lahko pokličemo na pomoč na št.112. 

Sledil je še praktični del. Premaknili smo se malo nižje 
na travo, kjer sta podpoveljnik in podpredsednik 
zanetila ogenj. Poveljnik pa je prikazal aktivacijo 
gasilnega aparata in nato še pravilno gašenje. Vse 
prisotne članice smo se z malce strahu preizkušale 
pogasiti še ogenj. 
Gasilci so nam omogočili tudi klic v regijski center 
Brežice. Medtem,ko odgovarjamo na zahtevana 
vprašanja, kdo kliče, kje in kaj gori ali je še kdo v v 
nevarnosti,itd., se hkrati že aktivira gasilska enota za 
pomoč in že tako v najkrajšem času že prihitijo na kraj 
požara. Na koncu smo si ogledale še njihovo gasilno 
vozilo z vso njegovo opremo. 
Izvedele smo veliko koristnih napotkov, kljub temu 
si želimo, da gasilnega aparata ne bi bilo treba nikoli 
uporabiti. PGD Tržišče se zahvaljujemo za lepo 
izpeljano in poučno gasilsko vajo.

Fani Borštnar

Gasilske vaje

Zavod Sopotniki v sodelovanju z Občino Sevnica in 
CSD Posavje – enota Sevnica nudi brezplačne prevoze 
za starejše v občini Sevnica že od leta 2017. Prevozi so 
namenjeni vsem starejšim od 65 let, ki lahko pokličejo 
na številko 031 338 187 in se s koordinatorko enote 
Ireno dogovorijo za podrobnosti prevoza. 
Sopotniki smo prostovoljska organizacija in naši 
vozniki so prostovoljci, ljudje dobrega srca, ki so 
se odločili svoj čas nameniti pomoči starejšim. So 
vseh generacij in poklicev, v svojem prostem času 
pa večkrat sedejo za volan in zapeljejo starejše po 
opravkih, največkrat do zdravnika. Njihovo delo 
večinoma ni zahtevno, je pa zelo srčno.

Tisti, ki želijo postati naši prostovoljci, gredo na krajše 
usposabljanje, da spoznajo prostovoljsko delo. Ko 
dokončno postanejo prostovoljci, si sami določijo 
dan, kdaj imajo čas, da gredo na pot. 
Vozijo vozilo, posebej namenjeno za brezplačne 
prevoze starejših, v Sevnici je to Dacia Duster. 
Irena Colner, koordinatorka enote, poskrbi za 
podporo na poti, za posredovanje vseh potrebnih 
informacij prostovoljcem in uspešno izveden 
dan. Prostovoljcem je na njihov prostovoljski dan 
omogočena topla malica, kavica in rogljiček, prav 
tako pa tudi plačilo potnih stroškov od doma do 
sedeža enote. Prostovoljski dan poteka v času 
delovnika enote Sevnica, torej od 7. do 15. ure, na 
predhodno dogovorjeni dan, od ponedeljka do 
petka. Čas delovnika za prostovoljca je odvisen od 
števila rezerviranih prevozov. Vozimo po krajih v 
občini Sevnica, v Novo mesto, Krško in Brežice. 
Prostovoljsko delo pri Sopotnikih človeku ponudi 
drugačen pogled na življenje in zaradi pestrosti in 
vsestranskosti dela omogoča razvoj spretnosti. Med 
tovrstnim delom spoznavamo nove kraje in širimo 
svoje znanje. Občutki, ko na cilj varno pripeljemo 
starejšo gospo ali gospoda, ki je zaradi prevoza z 
nami samostojen, manj pod stresom in nasmejan, so 
nepopisno lepi. 
Toplo vabimo vse, ki bi želeli pomagati, da se 
pridružite naši srčni ekipi prostovoljcev in tudi 
vi postanete sopotniki starejšim. Če vas zanima 
prostovoljstvo pri nas, pokličite na številko 031 228 
187 (Irena) v času delovnika enote in se dogovorite 
za sestanek. 

Anja Pipan

Postani del 
srčne ekipe Sopotnikov
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Tudi letos bo z vami adventni koledar, ki smo ga 
poimenovali 25-dnevni izziv sreče. Do njega boste 
lahko dostopali na spletni strani www.kstm.si. Vsak 
dan se vam bo odprlo novo okence, pod katerim se 
skriva drobna gesta, s katero spodbujate srečo v sebi.

Vabljeni, da se prepustite nečemu drugačnemu in 
si dovolite, da sreča pride od tam, kjer ste najmanj 
pričakovali.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

25-dnevni izziv sreče

Koledar je primerno 
in uporabno darilo za 
poslovne partnerje 
in posameznike. Če 
podarimo koledar 
z motivi iz svoje 
občine, je to tudi 
prispevek k promociji 
občine.
Tudi za leto 2022 je 
pripravljen koledar 
z zanimivimi motivi 
in predstavlja izbor 
ponudnikov, katerih 
izdelki in pridelki 
imajo certifikat 
Sevnica Premium. 
Koledar je sestavljen 
iz 13 listov – 12 
mesecev, naslovnice 
in podložnega 
kartona, na katerega 
je mogoče dotiskati 
logotip podjetja, 
zavoda in voščilo. 
Koledar bo pakiran v 
lični ovitek.
Mera koledarja je: 
60 cm višina, 32 cm 
širina. 

Ponujamo vam torej zanimiv koledar občine Sevnica 
po ceni 7,50 evra (z DDV), vključno z dotiskom 
logotipa. 

Če vas zanima nakup koledarja, nam čim prej 
sporočite količino in pošljite logotip oziroma kar 
želite, da je napisano na podložnem kartonu spodaj 
(mogoče voščilo, dobra misel ...).

Ponudba za nakup koledarja 2022 
– motivi iz sevniške občine 

Naročila in informacije na 

07 81 61 072 ali 051 680 288, 

pišete pa lahko tudi na alenka.kozorog@kstm.si.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica 

Po občini

PRIJETNO DRUŽENJE
Cena: 24,80 € (v darilni embalaži)

Salama SEVNIŠKI SALAMIN (Kmečka zadruga Sevnica) in 
vino GRAJSKA KRI letnik 2019 (modra frankinja 0,75 l)

Koledar občine Sevnica 2021  ( vsebina: kulinarika, recepti  in 
prejemniki Kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium), 
sok grozdni žametovka, lešniki praženi, salama sevniški salamin. 

SEVNIŠKI MIKS

Salama  SEVNIŠKI SALAMIN ( Okusna domača salama Sevniški 
salamin ) in vino GRAJSKA KRI ( modra frankinja 0,75 l)

Cena: 31,70 € (pakirano v darilno embalažo)

PRIJETNO DRUŽENJE
Cena: 22,20 € (pakirano v darilno embalažo)

GRAJSKO RAZVAJANJE
Cena: 28,80 € (v darilni embalaži)

vino GRAJSKA KRI letnik 2019 (modra frankinja 0,75 l) in 
SEVNIŠKA SALAMA (Kmečka zadruga Sevnica) 

Topla odeja Visit Sevnica, keksi Visit Sevnica, svedri eko čičerika, 
čaj za hladne dni in  grajski med.

GRAJSKO RAZVAJANJE

SEVNIŠKA SALAMA (okusna tradicionalna  domača salama) in  
vino GRAJSKA KRI ( modra frankinja 0,75 l) 

SEVNIŠKA SALAMA (okusna tradicionalna  domača salama) in 
vino MF Art selection ( modra frankinja 0,75 l) 

1: Cena: 26,20 € (pakirano v darilno embalažo)

2: Cena: 31,00 € (pakirano v darilno embalažo)

1 2

DOMAČE RAZVAJANJE
Cena: 34,80 € (pakirano v  lično košaro – ročno izdelano) 

Naročila večjih količin daril vsaj 5 dni pred prevzemom.

Info in naročila: 

KŠTM Sevnica 
Alenka Kozorog

 07 81 61 072
051 680 288

alenka.kozorog@kstm.si

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“

Spoštovani, 
V turistični agenciji Doživljaj vam ponujamo 

zanimive vodene oglede in doživetja za skupine/ kolektive.

Med drugim:
Ogled gradu Sevnica in Lutrovske kleti,

grajska pojedina, 
sprehod po energijski poti po grajskem pobočju, 

voden ogled po tematski poti Gozd je kultura, 
večerni obisk pri grofici Mathilde na gradu Sevnica, 

vodenje po Medeni turi, 
degustacije v grajski vinoteki ali pri lokalnih vinarjih,

ogled polnilnice penin in degustacija, 
ogled manjše proizvodnje piva in degustacija, 

martinovanja s krstom mošta v kleti, 
kulinarični lokalni krožniki pri ponudnikih hrane,

team buildingi za podjetja …

Več o ponudbi: www.visit-sevnica.com/si/kam-ta-mesec.html

Storitve je mogoče koristiti tudi s turističnimi boni. 
Vabljeni,  da se prepričate o  kvalitetni, zanimivi  in okusni ponudbi.

Doživljaj, turistična agencija  Posavje, dozivljaj@kstm.si, 
07 81 65 462, 051 680 287

Glavni trg 19, 829o Sevnica

Življenje je lepo, 

če ga živiš,

tako kot ponuja se samo

in ne da ti ga spremeniš

Tomaž Domicelj
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TZOS

 
V jesenskem oktobru je Kulturno-športno 
društvo Lukovec kljub omejitvam uspešno izvedlo 
tradicionalno prireditev z naslovom Pesem, igra in 
kulinarika. Zbralo se je kar lepo število obiskovalcev, 
ki so uživali v dobri glasbi, ljudskem petju, družabnih 
in športnih aktivnostih ter dobri kulinariki izpod 
kuhalnice Aktiva žena Lukovec.

Nasmejani obrazi obiskovalcev so pričali o tem, da so 
preživeli lep dan na Lukovcu, z željo, da se prihodnje 
leto spet srečamo.

Vir: KŠD Lukovec

Pesem, igra in kulinarika 
na Lukovcu

Na zahvalno nedeljo so vaščani in vaščanke iz Zgornjih 
Mladetič, v farni cerkvi Tržišče lepo okrasili oltar 
s pridelki letošnjega leta. Kljub vsem vremenskim 
nevšečnostim, mrazu, pozebi in toči se lahko 
zahvalimo, da nam je narava podarila vsaj nekaj 
sadov zemlje. Članice Aktiva kmečkih žena Tržišče 
smo za ta dan pripravile sladke in druge krušne 
dobrote, ki jih je domači župnik najprej blagoslovil, 
nato pa smo z njimi pogostile krajane. 

Zahvalna nedelja in 
blagoslov nove kuhinje 
Akž Tržišče

Konec oktobra je v Podbočju potekala podelitev 
regijskih priznanj natečaja Moja dežela, lepa in 
gostoljubna. Zmagovalci po kategorijah izletniški 
kraj, manjše in srednje mesto so postali Šentjanž, 
Sevnica in Krško. 

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je zdaj že 
tradicionalno Turistična zveze občine Sevnica podelila 
tudi posebna občinska priznanja moja dežela, lepa in 
gostoljubna. Občinska ocenjevalna komisija v sestavi 
Staša Mestrič, Ana Jazbec, Staša Jazbec in Annemarie 
Culetto je za gostoljubnost in splošni doprinos k 
turizmu v občini Sevnica tokrat predlagala podelitev 
kar dveh priznanj. Eno je šlo v roke ekipi kruharne 
Kisli pek, ki je svoja vrata v starem mestnem jedru 
Sevnice odprla pred dobrim letom in pol, dober glas 
pa se je hitro širil in v mesto privabil obiskovalce od 
blizu in daleč. Drugo pa Turistični kmetiji Grobelnik, 
kjer Slavica s svojo družino že vrsto let nudi 
prenočitve, domačo hrano, oddih sredi vinogradov in 
goste razveseljuje z degustacijo kakovostnih vin pod 
zdaj že prepoznano znamko Tajfl. Ob tej priložnosti 
je bila podeljena tudi srebrna azaleja – najvišje 
priznanje Turistične zveze občine Sevnica za aktivno 
in prepoznavno delo na področju turizma. V imenu 
KŠD Telče, ki letos obeležuje 20-letnico delovanja, 
ga je prevzela nova predsednica društva Tina Kukec. 
Podelitev priznanj je v ožjem krogu potekala po 
predavanju o smernicah pri urejanju okolja, ki sta 
ga pripravili krajinski arhitekti Staša Mestrič in Urška 
Oblak v kulturnem domu na Šmarčni. Videoprispevek 
o nagrajencih pa je dostopen na FB Turistične zveze 
občine Sevnica. Prejemnikom priznanj na tem mestu 
še enkrat čestitamo.

Annemarie Culetto, TZOS

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna – 
podeljena regijska in 
občinska priznanja

V petek, zadnji dan oktobrskih počitnic, smo članice 
Aktiva kmečkih žena Tržišče povabile otroke v 
našo novo kuhinjo na kulinarično delavnico za noč 
čarovnic. Kuhinjo smo predhodno čarovniško okrasile 
z bučami, ki so se smejale ali pa strašile izpod stropa 
in na vratih.

Otrokom smo zažele dobrodošlico, jim predlagale kaj 
lahko naredijo iz testa, ki smo ga pripravile ali pa so 
izdelovali po svojem navdihu in domišljiji. Zavezale 
smo jim še predpasnike in z velikim veseljem se je 
čarovniško ustvarjanje pričelo. Valjali, izrezovali in 
oblikovali so različne oblike piškotov. Naložili so jih 
na pekač, članice pa smo jih spekle. Ko so se malo 
ohladili, so jih otroci okrasili in oblikovali v strašne 
duhce, čarovniške prste, vampirske piškote, bučke, 
pajke..

Kuharska delavnica 
za noč čarovnic

Sprehajalna pot ob Savi v Loki pri Zidanem Mostu se 
je že 8. leto zapored spremenila v adventno stezo. 

Takšno jo naredijo adventni venci, ki jih na prvo 
adventno nedeljo na ograjo sadovnjaka obesijo 
domačini in s tem pokažejo na sočutje, povezanost in 
sodelovanje – vrednote, ki prav v decembrskem času 
še toliko bolj prihajajo v ospredje. Člani Turističnega 
društva Loka pri Zidanem Mostu, pobudniki in 
koordinatorji Vencembra, smo letošnje odprtje enako 
kot lansko iz adventne steze prestavili v virtualno 
okolje, na FB društva. Za ljubitelje Vencembra smo 
pripravili 4 vencembrska doživetja za 4 adventne 
nedelje, s katerimi si posamezniki v domačem okolju 
lahko pričarajo vencembrsko vzdušje. Na ta način 
želimo vsaj malo pripomoči k prazničnemu vzdušju 
in ohraniti vencembrskega duha, ki že vrsto let 
spreminja Loko v vencembrsko vas. Najbolj pa bomo 
veseli, če bo adventna steza vse tja do 6. januarja 
prostor srečevanj, nasmehov in dobrih želja za 
obiskovalce od blizu in daleč. Dobrodošli.

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu 

Loka pri Zidanem Mostu 
že osmo leto 
vencembrska vas

Ni manjkala niti goska,ki jo je prinesel Stane Sebanc 
in ne kraljevi cviček Matjaža Goloba. Otrokom 
in odraslim je prijal tudi čaj, ki smo ga skuhale v 
naši novi kuhinji. V našem Aktivu pa je že vrsto let 
tradicija, da na zahvalno nedeljo organiziramo tudi 
Kmečko tržnico. Pripravile smo bogato ponudbo 
svojih izdelkov in pridelkov: drobno pecivo, ajdov 
kruh z orehi, potice, krompirjevo in korenčkovo 
marmelado,džem, čaje za dobro počutje, sirupe, 
zelišča, nabrale smo še kostanj., lovor.....Postavile smo 
tudi stojnico ročnih izdelkov. Iz naše samooskrbne 
njivice smo prinesle na tržnico črno redkev, čebulo, 
kolerabo, repo in korenje. Vsako leto povabimo tudi 
lokalne pridelovalce prehrambenih proizvodov. Letos 
se je ovčarska kmetija Urban iz Gabrijel predstavila 
z vloženimi, mladimi in zorjenimi siri, jogurti skyr, 
maslom in albuminsko skuto. Zahvalna nedelja 
pa je ta dan bila za članice še malo bolj posebna 
in praznična. Župnik Jože Kohek je blagoslovil še 
našo novo kuhinjo, ki je sodobno opremljena z 
najnovejšimi aparati. Pevci so lepo zapeli, krajani 
pa so si kuhinjo po končanem obredu lahko tudi 
ogledali. Zato smo se članice še posebej potrudile in 
marsikomu polepšale zahvalno nedeljo.
Naj bo to dan hvaležnosti za vse kar imamo in kar 
nam je podarjeno, hvaležnost za vsako pomoč, 
prijateljstvo, spoštovanje in druge človeške dobrine. 
Hvaležne in zadovoljne smo, da nam je zadnji dan 
pred novimi, strožjimi korona ukrepi uspelo izpeljati 
ta dogodek.

Akž Tržišče, Fani Borštnar
 foto: J. Seničar, S. Markovič, Akž

Na koncu je vsak izmed njih svoje izdelke naložil v 
škatlico in odnesel domov.
Mali peki so bili tako navdušeni, da so vsi enoglasno 
izjavili,da si podobnih pekovskih delavnic še želijo. V 
veselje nam bo še ustvarjati z njimi.

Akž Tržišče, Fani Borštnar
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Na KŠTM Sevnica smo za vas pripravili prav poseben 
izziv, ki bo trajal ves mesec in bo decembrske dni 
naredil praznične. Ho-ho-LOV – decembrski lov na 
srečo je sestavljen iz 10 izzivov. Sedem jih opraviš na 
območju občine Sevnica, tri pa kar v zavetju doma. 
Izzivamo te, da se enkrat v decembru 

    podaš peš z lučko na grad in posnameš selfi ob 
praznični okrasitvi, 
    da si pripraviš pravo čajanko na bližnjem hribu, 
    da opazuješ praznično okrasitev mesta in najdeš 
najmanj tri novosti, 
    si ogledaš jaslice v cerkvi v Boštanju, 
    se sprehodiš po adventni stezi v Loki pri Zidanem 
Mostu. 
    Spomnimo te, da bo pravo decembrsko doživetje 
tudi obisk katerega od posavskih mestec, še 
posebno, če se tja odpraviš z vlakom. 
    S Ho-ho-LOVom – decembrskim lovom na srečo 
podpiramo lokalne ponudnike, zato te izzivamo, 
da darila za svoje bližnje letos izbereš na kmečki 
tržnici v Sevnici. 

Zbuditi želimo prijetne občutke, ki jih prinašajo 
branje pravljic, barvanje in ustvarjanje v domači 
kuhinji. Sploh če s tem še komu polepšaš dan. In kaj 
je poleg popestritve najbolj veselega časa v letu še 
super? Da se, če uspešno rešiš vse izzive in izpolnjen 
delovni list do 10. 1. 2022 pošlješ na KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, poteguješ za bogate 
nagrade. 
Najdeš ga v tej številki Grajskih novic in na spletni 
strani www.kstm.si, kjer so zapisani vsi pogoji 
sodelovanja. Naj se lov na srečo začne zdaj.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 

Turizem

Na Martinov vikend, med 5. in 7. novembrom, so 
posavski vinarji prvič tako številčno odprli vrata 
svojih kleti. Obiskovalce so sprejeli vsak dan v eni od 
posavskih občin – v petek v Sevnici, v soboto v Krškem 
in v nedeljo v Brežicah. Krožna trasa po občini Sevnici 
se je začela v Doživljaju, TA Posavje in nadaljevala po 
vinskih kleteh Huba Martinčiča, Kozinca in Domaine 
Slapšak. 

Obiskovalci so se do sodelujočih vinarjev lahko 
pripeljali z lastnim prevozom ali sedli na brezplačni 
vinski avtobus, ki je krožil med sodelujočimi vinarji. 
V soboto so se ljubitelji dobre kapljice preselili v 
občino Krško. Izhodiščna lokacija je bila v Kleti Krško, 
vinski avtobus pa je krožil še med kletema Albiana 
in Kerin. Martinovanje se je zaključilo v nedeljo v 
občini Brežice. Tam smo lahko obiskali klet Istenič, 
Molipachi, repnico Najger in si v družinski hiši 
Babičevih na Bizeljskem ogledali zanimivo zbirko 
majolik z vsega sveta. Poleg degustacij je bilo vse tri 
dni poskrbljeno tudi za okusna okrepčila. V Sevnici so 
jih pripravili ponudniki, vključeni v mrežo kolektivne 
blagovne znamke Sevnica Premium, Ovčarska 
kmetija Urban, Gabaroni in Kmečka zadruga Sevnica. 
Ob dobri pijači in jedači ni manjkalo dobre volje, 
sporočajo koordinatorji Martinovega vikenda v 
Posavju – KŠTM Sevnica, CPT Krško in ZPTM Brežice. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Foto: Klemen Bec

Vinarji v Posavju 
prvič množično 
odprli vrata kleti

V zadnjih dveh letih smo na KŠTM Sevnica oblikovali 
dve novi vodeni doživetji – Večerni obisk gradu Sevnica 
in srečanje z grofico Mathilde ter Medeno turo. Prvo 
smo javnosti prvič predstavili oktobra 2020. Medeno 
turo, ki jo je navdihnil naziv Čebelam prijazna občina, 
maja 2021. V želji, da bi obe doživetji približali 
širšemu občinstvu, smo se v prvi polovici leta javili na 
razpis za sofinanciranje turističnih vodenj Slovenske 
turistične organizacije in bili uspešni. Od julija do 

konca novembra so tako obiskovalci imeli priložnost 
doživeti nekaj povsem novega, po promocijski ceni. 
Veseli nas, da se je dober glas hitro širil tudi v deveto 
vas. Predvsem na Večerni obisk gradu Sevnica so 
tako prihajali obiskovalci od blizu in tudi od daleč (od 
julija do novembra beležimo 350 obiskovalcev) – iz 
Ljubljane, Maribora, Celja … Prepričani smo, da je 
bila to dobra odskočna deska za doživetji, ki ostajata 
v ponudbi Sevnice. Vabljeni, da o možnostih izvedbe 
povprašate v Doživljaju, 
TA Posavje in TIP. 
Programa sta lahko lepa 
popestritev zaključka 
leta in darilo za manjšo 
zaključeno družbo. 
Prijazno dobrodošli. 

Annemarie Culetto, 
KŠTM Sevnica

Večerni obisk 
gradu Sevnica in srečanje 
z grofico Mathilde – 
najbolj obiskano 
vodeno doživetje leta 2021

Decembrski 
namig za premik

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

07/ 81 65 462 dozivljaj@kstm.si | 

KMEČKA TRŽNICA 
SEVNICA SEVNICA

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

Kupujem modro. Kupujem lokalno.

Obiskovalce prosimo, da dosledno upoštevajo navodila in ukrepe za zajezitev epidemije covid-19.

4., 11., 18., 24. in 31. decembra 2021

Z RAZŠIRJENO PONUDBO

Vabljeni k nakupu pridelkov in izdelkov lokalnih ponudnikov.

Stojnice pri NLB
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V soboto, 12. junija, je delovni 21. mednarodni SHOD 
potekal na dveh lokacijah. V stari Sevnici, v parku 
Občine Sevnica in v domačem okolju sodelujočih 
umetnikov. Na razpis, ki ga pripravljata Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Sevnica in Zveza kulturnih društev Sevnica, se je 
prijavilo 45 likovnih ustvarjalcev iz Slovenije, Italije, 
Avstrije in Hrvaške. Rudi Stopar, mentor shoda, je za 
letošnji shod izbral teme NADREALIZEM ČASA, MED 
SANJAMI IN RESNIČNOSTJO, DETAJLI, likovniki pa so 
lahko ustvarjali tudi po svobodno izbrani temi. 
Sobotni delovni likovni shod je s svojimi deli in kratko 
delavnico popestril tudi mojster akvarela Brane 
Praznik iz Trebnjega. 
V novembru, ob občinskem prazniku občine 
Sevnica, pa smo že tradicionalno odprli razstavo 21. 
mednarodnega sevniškega likovnega SHODA Grad 
2021 v Mosconovi galeriji na gradu Sevnica.
Vsi letošnji sodelujoči avtorji so prejeli priznanje 
in bronaste plakete za sodelovanje na likovnem 
shodu, pet najboljših avtorjev po izboru ocenjevalne 
komisije pa je prejelo srebrne in zlate plakete ter 
nagrade.
Prejemniki srebrnih plaket za leto 2021 so likovniki: 
Christian Fermo iz Italije, Nevenka Flajs iz Krmelja, 
Mojca Musar iz Šentjanža.
Absolutni zmagovalec, ki je prejel zlato plaketo 
letošnjega 21. mednarodnega likovnega shoda, je 
Alessandro Finozzi iz Italije.
Najboljša mlada avtorica in prejemnica zlate plakete 
za leto 2021 pa je postala Lea Florjančič iz Šentjanža.

21. mednarodni sevniški 
likovni Shod Grad 2021

Na naši spletni strani www.kstm.si vas bo vsak 
ponedeljek decembra čakala nova pobarvanka, ki 
so jih posebej za prihajajoči praznični čas ustvarile 
sevniške likovnice. V sodelovanju s KŠTM Sevnica so 
ustvarjale Irena Ameršek, Nevenka Flajs, Ines Zgonc 
in Tanja Košar. Dovolite, da vam jih predstavim.

Irena Ameršek je izredna ljubiteljica narave in živali. 
Posebno lepe motive rada prenese na platno. V 
kombinaciji ilustracij in pisanja je izdala knjigi z 
naslovom Zgodba o lisici in Živali spregovorijo. 
Domačini jo poznajo s srečanj in sprehodov s psičko 
Zojo.
Tanja Košar je pravi »multipraktik«, saj se predaja 
kvačkanju, šivanju, pletenju, klekljanju, pisanju 
pesmi in proze, sestavljanju člankov ter tudi slikanju 
in fotografiji. Rada se odziva dobrodelnim akcijam, 
ker uživa v ustvarjanju in v bogatem občutku, ko 
nekomu nekaj daš.
Nevenka Flajs je diplomirana grafična oblikovalka iz 
Brezja pri Krmelju in deluje na številnih področjih, 
ki jih zajema grafično oblikovanje. Aktivno se 
posveča fotografiji, risanju in slikanju. Njena 
vodila so vztrajnost raziskovanja, želja po učenju in 
spoznavanjem vedno novega.
Ines Zgonc je grafična oblikovalka in ilustratorka, 
sicer pa soustanoviteljica Zavoda Terra Rossa. Od 
konca srednješolskih let posveča največ pozornosti 
ilustraciji v akvarelni tehniki, njena velika ljubezen pa 
so klasične grafične tehnike. V zadnjem času poleg 
naštetega največ pozornosti posveča ustvarjanju 
lastnih blagovnih znamk Monstermade in Terra Rossa.
Morda je čas, da poprimemo za malo drugačen 
način sprostitve. V naše domove bomo z barvanjem 
pobarvank vnesli prazničnega duha, ki bo kot končni 
izdelek lahko okrasil marsikatero steno ali hladilnik. 
Vabimo vas k sproščanju in ustvarjanju ob barvanju 
čudežnih pobarvank in hkrati k sodelovanju v 
nagradni igri Ho-ho-lov. Pobarvanke bodo na voljo 
tudi v MC Sevnica, v Doživljaju, TA Posavje in Knjižnici 
Sevnica. 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Čudežna pobarvanka, Irena Ameršek

Čudežne pobarvanke 
v prazničnem decembru

RRA Posavje je uspešno končala prvi sklop aktivnosti 
projekta e-Gradovi Posavja z digitalnim inoviranjem 
kulturne dediščine sedmih gradov Posavja in 
mednje spada tudi grad Sevnica. V Termah Čatež (ob 
Slaščičarni Urška) je že od 5. julija odprta Digitalna 
grajska sobana, v kateri so na ogled zgodbe sedmih 
veličastnih gradov Posavja in njihove okolice prek 
atraktivnih in sodobnih digitalnih medijev, kot so 
hologrami in VR-očala z uporabo 3D-modelov, 
360-stopinjskih posnetkov in videa s 3D-modeli. 
Obiskovalci sobe se bodo lahko preizkusili tudi v novi 
spletni aplikacijo e-Gradov Posavja, s katero bodo 
lahko potovali po vseh sedmih gradovih in raziskovali 
njihove skrivnosti in legende. Kdor bo uspešno 
raziskal vse skrivnosti vseh sedmih gradov, bo lahko 
sodeloval v velikem nagradnem žrebanju. Velika 
nagrada bo skrivnostno doživetje na destinaciji Čatež 
in Posavje. Več informacij vas čaka na: 
https://posavje.com/sedem-velicastnih/.

Ste pripravljeni na novo grajsko dogodivščino? 
Vljudno vabljeni, v Digitalni grajski sobani vas z 
veseljem pričakujejo. 
Lokacija: Digitalna soba je v Termah Čatež, 
 ob Slaščičarni Urška.
Odpiralni čas: 
pon–pet, 10.00–17.00, in sob 10.00–15.00.

Eva Urh, KŠTM Sevnica  /  Vir: RRA Posavje

Vir: RRA Posavje

Digitalna grajska sobana 
sedmih gradov Posavja v 
Termah Čatež

Iskrene čestitke 
vsem dobitnikom 
priznanj.
Poleg razstave v 
Mosconovi galeriji 
pa smo pripravili 
še dve vzporedni 
spremljajoči razstavi.
V Stari galeriji so na 
ogled postavljena 
likovna dela 
lanske zmagovalke 
likovnega shoda 
Judite Rajnar iz 
Šentvida pri Stični. 
Svojo razstavo je naslovila Judita Rajnar Prosen in 
njen domišljijski svet v ilustraciji, risbi in na odru.
Razstava je sestavljena iz dveh vsebinskih delov. V 
prvem prostoru so ilustracije francoskega prevoda 
Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori. V drugem 
prostoru pa Judita predstavlja avtorsko zgodbo v 
knjigi Vikin Čarobni kaktus, z originalnimi ilustracijami, 
ki so risane z rotring peresom. Zgodbo Vikin čarovni 
kaktus je uprizorila tudi z otroško gledališko skupino 
iz Vrtca Kekec Grosuplje in odraslo lutkovno skupino 
Tok tok, naprej! iz KD Teater Grosuplje.
Umetnica se na razstavi predstavlja z drobcem iz 
svojega celovitega opusa na področju likovnosti, 
gledališča, lutkovnega ustvarjanja in literature.
Judita svojo ljubezen do umetnosti deli z otroki skozi 
ustvarjanje. Na razstavi lahko pokukate v njen barviti 
svet domišljije.
V oknu Radogost so na ogled postavljena dela lanske 
mlade prvakinje Nine Gole iz Krmelja.
Nina Gole živi na podeželju, obdana s travniki in 
gozdovi, ki večinoma vplivajo na njeno likovno 
ustvarjanje. Je velika ljubiteljica narave, česar ni 
mogoče prezreti v njenih risbah, ki spominjajo na 
mikroskopske mreže. Njena dela izražajo veliko mero 
ustvarjalnosti, pa tudi igrivost in mladostno naivnost. 
Vse razstave si lahko ogledate na FB JSKD Sevnica in v 
odpiralnem času gradu Sevnica.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

V nedeljo, 7. novembra, je v prostorih sevniškega 
gradu potekalo odprtje čudovite razstave udeležencev 
letošnjega Masterclassa pod mentorstvom Nika 
Anikisa. Svoja dela so na ogled postavili Ava Kunej 

Harris, Christa Žentiily Salome, 
Goran Bundalo, Miha Bojovič, 
Nika Kurbašič, Slavica Gulič 
in Tjaša Kotnik. Umetniki so 
kar 9 dni zaporedoma slikali 
navdihnjeno po pričevanjih iz 
časa življenja grofice Mathilde 
in hčere Kitty. Vas zanima končni 
rezultat talentiranih učencev? 
Vljudno vabljeni. 

Naslednji Masterclass bo na gradu Sevnica od 11. 
do 21. avgusta 2022. Prijave pošljite na info@anikis.
com ali pokličite 040 426 493. 
 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Nik Anikis Skušek, Brezpogojna ljubezen

Razstava 
udeležencev masterclassa

Lani se 20. obletnica SHODA ni mogla lepo praznično 
zložiti v piramido lepega. Covid-19 je ohromil ves 
svet. Ta zaprt svet se je ob 21. SHODU letos, vsaj 
za druženje v občinskem parku, nekoliko odprl, pa 
ponovno zaprl za praznično odprtje razstave.
Domovina, ti si kakor zdravje – slovenski pregovor

»Prazničnost se je uspela prenesti v letošnji junij, 
ki nosi tudi duha 20. SHODA. Sovpada še z enim 
pomembnim jubilejem, 30. obletnico osamosvojitve 
naše domovine,« pravi  Katja Pibernik, vodja 
izpostave JSKD Sevnica.
»Praznovanju zgodovinskega dogodka smo prilagodili 
delovni program našega druženja. Dodali smo izbirno 
temo za prazničnost trenutka, še posebno zato, ker 
je v delovnem okolju slikarjev – parku Občine – tisti 
čas posajena lipa in ob njej postavljeno spominsko 
obeležje Peta stran neba avtorja, našega mentorja 
Rudija Stoparja. 
V slikarstvu je risba izvir studenca, akvarel pa živa 
svežina studenčnice, R. S.

Častni likovni gost Brane Praznik, slikar, mojster 
akvarela, ocenjuje 21. SHOD:

»SHOD ni navadno srečanje 
likovnih ustvarjalcev. Naj 
izpostavim: prvič gre za utečen 
in tradicionalni SHOD; drugič gre 
za SHOD, ki vsako leto pokaže 
vrsto novih, izvirnih in sodobnih 
del ter kaže na vseobsežno 
likovno ustvarjanje. Tretjič gre 
tudi za druženje starih in novih 
znancev, izmenjavo pogledov 
na umetniško ustvarjanje ter 
izmenjavo izkušenj in znanja. 

Brez umetnosti 
nam živeti ni,        Robert Waltl
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Trio Anima sestavljajo flavtistki Zala Plazar in Ivana 
Sešlar ter pianistka Neža Ganc in na Glasbeni šoli 
Sevnica deluje pod mentorstvom profesorice Ane 
Mlakar. Dekleta nas s svojimi nastopi navdušujejo na 
koncertih in prireditvah v domačem okolju, revijah 
glasbenih šol naše regije, svojo odličnost pa so že 
dvakrat dokazale tudi na državnem Tekmovanju 
mladih glasbenikov Republike Slovenije – TEMSIG. 

Trio je v disciplini Komorne skupine s pihali pred 
tremi leti zmagal, prejel zlato plaketo in 1. nagrado, 
uspeh pa so ponovil na začetku junija letos, ko je v 
svoji kategoriji ponovno zmagal in z maksimalnim 
možnim doseženim številom točk 100 prejel zlato 
plaketo in 1. nagrado ter posebno priznanje žirije. 
Za dovršen, prepričljiv in navdušujoč tekmovalni 
nastop na izjemno visoki ravni je bil trio nagrajen tudi 
s posebno nagrado Ljubljana Festivala, ki je izbranim 
zmagovalcem tekmovanja TEMSIG podelil nastop v 
mednarodnem ciklu Mladi virtuozi 2021/2022.
Javni zavod Festival Ljubljana je ena 
najpomembnejših kulturno-umetniških institucij v 
Evropi, z 69-letno tradicijo pripomore k visokemu 
ugledu Ljubljane na svetovnem zemljevidu 
festivalskih mest. Zavod poleg poletnega Festivala 
Ljubljana, enega najpomembnejših festivalov v 
Sloveniji in širše, izvaja tudi glasbeni cikel Mladi 
virtuozi, ki se že 29. leto posveča ustvarjalnosti 
nadarjenih mladih glasbenikov, dobitnikov številnih 
prvih nagrad in zlatih plaket na pomembnih državnih 
in mednarodnih tekmovanjih. V vseh teh letih so na 
odru Viteške dvorane ljubljanskih Križank kot odlični 
mladi glasbeniki, zdaj vrhunski glasbeni ustvarjalci, 
nastopili klarinetist Mate Bekavac, hornist Andrej 
Žust, flavtistka Eva Nina Kozmus, violončelisti Karmen 
Pečar, Stjepan Hauser, Luka Šulić, klarinetist Andraž 
Golob in številni drugi. 
Triu Anima smo na 3. koncertu letošnjega cikla Mladi 
virtuozi v Viteški dvorani Križank prisluhnili v četrtek, 
11. novembra. 

Trio Anima: Neža, Ivana, Zala
Vedrina in pogum mladih glasbenic in glasbenikov – 

marijanzlobec (wordpress.com)

Trio Anima 
na 3. koncertu 
mednarodnega 
glasbenega cikla 
Mladi virtuozi 

Dne 21. oktobra je likovna sekcija v sodelovanju s 
fotosekcijo Društva Svoboda Krmelj odprla razstavo 
del, nastalih na 17. likovni koloniji junija 2021 v 
Krmelju. V kulturnem programu so sodelovale 
pevke ženske skupine Lokvanj iz Krmelja in Saša 
Lapushi iz literarne sekcije Žarek DS Krmelj. Zbrane 
sta nagovorili vodja likovne sekcije Ana Hočevar in 
predsednica društva Nevenka Flajs. 

Program je povezovala Petra Meserko. Razstavljali 
so: Stanka Bantan in Branka Vizler iz Hrastnika, Sonja 
Grešak iz Leskovca pri Krškem, Antonija Petrič iz 
Ljubljane, Irena Logar, Milena Petrič in Ana Hočevar 
iz Krmelja, Judita Rajnar iz Šentvida pri Stični, Marija 
Oven iz Radeč, Barbara Pergovnik, Nada Margon in 
Klavdij Margon iz Velenja, Mojca Musar iz Šentjanža, 
Pavla Černigoj, Tanja Košar in Uli Rupret iz Sevnice, 
Nevenka Flajs in Irena Zgonc iz Brezja pri Krmelju, 
Nina Gole iz Križišča pri Krmelju, Erik Smerkolj in 
David Smerkolj iz Ljubljane ter Marjan Burja, Izidor 
Vrhovnik in Jože Valenčič iz Kranja. 

Nevenka Flajs

Udeleženke 17. likovne kolonije Krmelj 2021

Razstava del 
XVII. likovne kolonije 
Krmelj 2021

Društvo Svoboda Krmelj in KD Primož Trubar Loka 
pri Zidanem Mostu sta ob svoji 85-letnici delovanja 
organizirala godalni koncert v krmeljskem kulturnem 
domu. Pred skupinskim nastopom se je Francoz 
Jean-Christoph Gairard predstavil s triom Trionica, ki 
ga skupaj z njim tvorita Nejc Škofic na klaviaturah in 
Jošt Lampret na kontrabasu. 

Violist in skladatelj Bojan Cvetrežnik, eden od 
ustanovnih članov zasedbe Terrafolk, je z Barjo 
Drnovšek in mladimi talenti, združenimi v Fiddle 
Gang, skupaj z omenjeno trojico izpeljal več kot 
odličen koncert. Godalci so z doživeto odigranimi 
skladbami obiskovalkam in obiskovalcem približali 
deželo grofa Drakule Transilvanije in njene okolice.

Nevenka Flajs

Trionica in Fiddle Gang, foto: N. Flajs

Godalkanje v Krmelju

Konec oktobra je s svojo drugo samostojno razstavo 
na ogled postavil učence 9. razreda Marcel Kajtna. 
V svojem domačem kraju Loka pri Zidanem Mostu 
je v kulturni dvorani na ogled postavljenih 35 slik, 
narejenih v različnih tehnikah in materialih. Moji 
prvi koraki so maraton vseh korakov, od prvih vaj s 
svinčnikom in čopičem, do del v akvarelu in olju na 
platnu. Prikazujejo krajine in portrete, za katere si 
je pridobival znanje v Mali akademiji pri mentorici 
Eleni Sigmund od svojega 5. leta. Zavzet nogometaš 
sodeluje na različnih skupinskih likovnih razstavah, 
likovnih kolonijah in delavnicah, predavanjih in 
natečajih. Najbolj je ponosen na doseženo 1. mesto 
na mednarodnem otroškem natečaju Pravljice 
sveta 2020 v Rusiji, na katerem je sodelovalo 2714 
otrok. Za sliko Aladin je prejel najvišjo nagrado v 
skupini otroci od 11 do 13 let, kategorija slikarstvo. 
Njegova mentorica je Marcelu zaželela, da bi korake 
na ustvarjalni poti še nadaljeval, da ne bi pozabil, da 
vsak talent zažari le s trdim delom in da se današnji 
uspeh še mnogokrat pomnoži v prihodnosti.

Dne 13. novembra smo odprli razstavo Elene 
Sigmund v galeriji Ana v Sevnici. Naslov razstave je 
Inspiration, kar pomeni duha novega. Na ogled so 
postavljeni oljne slike na platnu in dela, ki še nikoli 
prej niso bili predstavljeni širši javnosti. To so slike 
vitrajev, nakita, vrat in ilustracije za pravljico, ki so 
narejene v akvarelni tehniki. Elena Sigmund je v 
videopredstavitvi povedala, da se, ko dela nekaj 
povsem novega, izkaže, da sama sebi postavlja 
izziv, in to jo postavlja k iskanju rešitev in nadvse 
navdihuje. Elena Sigmund je dipl. likovna pedagoginja 
in vodja Male akademije, pred desetimi leti pa se 
je preselila iz Rusije. Svojo mladost je večino časa 
preživela v baletnih copatih in za klavirjem. Pravi, da 

Inspiration, Elena Sigmund

Moji prvi koraki 
in Inspiration

Mojca Musar, 
Vse najboljše Slovenija

se ob umetnosti človek notranje razvija in slikarska 
umetnost je zelo močan medij, ki ga lahko deliš med 
ljudi. Slikarstvo omogoča neskončno možnosti za 
izražanje svojih misli, idej, čustev. Žal zaradi slabih 
zdravstvenih razmer slovesnosti ob odprtju ni bilo. 
Kljub temu bo razstava na ogled ob predhodnem 
dogovoru z Cvarom na tel. št. 041 926 469, virtualno 
pa si razstavo lahko ogledate na FB Male akademije 
in/ali Kulturno-umetniškega društva Budna vas.
Do konca leta si lahko v prostorih Upravne enote v 
Sevnici ogledate razstavo slik Gordane Dobriha in 
Elene Sigmund, slike pa so nastajale daljše časovno 
obdobje, predstavljene pa so v različnih tehnikah in 
motivih.
Člani in članice Kulturno-umetniškega društva želijo 
vsem bralcem zdravje in lepe božično-novoletne 
praznike, vabijo pa tudi k ogledu razstav in branju 
pesniške zbirke Odsevi srca. 

Tadeja Dobriha, KUD Budna vas

Ne morem niti mimo odlične organizacije in vodenja 
SHODA, ki ji snemam klobuk. Skratka, na Sevniški 
likovni SHOD gledam kot na enega vrhuncev 
likovnega ustvarjanja v Sloveniji.«
Umetnost je v vseh panogah natopljena s toploto in 
svetlobo ustvarjanja lepega, R. S.

Ta misel mentorja SHODA 
Rudija Stoparja to ugotovitev 
postavlja kot potrdilo, da 
so jo vzeli v zakup slikarji in 
kipar v vseh 47 delih. Dosežek 
uspešnosti del SHODA po 
oceni žirije dosega 76,8 
odstotka in ni bil v vseh 
SHODIH do zdaj še nikoli 
tako visok, kar dokazuje, da 
je velika večina udeleženih 
likovnih ustvarjalcev v naši 
srenji sposobna izdolbsti v 
umetnosti najbolj dragocena 

spoznanja zase in bivanje na tem svetu za vse nas. 
Pričujoča razstava opozarja na vztrajnost, 
potrpežljivost in požrtvovalnost, na vrednote, ki so 
jih avtorji zaradi lastnih izkušenj ponotranjili in z njimi 
v ustvarjanju našli novi smisel. 
Umetnost spodbuja širino razmislekov o(v) času, v 
katerem živimo. R. S.

Eva Urh, KŠTM Sevnica 

Drage Zala, Ivana in Neža. Na tovrstnih koncertih 
imajo možnost in priložnost nastopa le izbrani mladi 
glasbeniki, ki pokažejo posebno zagnanost in talent, 
ki so odlični. Na poti do odličnosti pa ni bližnjic, 
je ogromno delovne discipline, odgovornosti, 
vztrajnosti, neutrudnega in natančnega dela. Čestitke 
in hvala za izjemno glasbeno doživetje.

Vir: Glasbena šola Sevnica
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Koledar prireditev 

Bodimo dobro in ostanimo zdravi.

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sreda, 1. 12., 
ob 8.00 - 31. 12. Razstava s poličke – Sebastjan Popelar Pisarna JSKD in ZKD Sevnica 

Trški dvorec JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

sreda, 1. 12., 
ob 8.00 - 31. 12. Fotografska "Razstava s panoja" - Marjetka Florjančič Trški dvorec "Spodnji grad" JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

sreda, 1. 12., 
ob 8.00 - 25. 12.

ČUDEŽNI DECEMBER 
25 dnevni izziv sreče Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 1. 12., 
ob 8.00 - 31. 12.

ČUDEŽNI DECEMBER 
Ho-ho-LOV! Decembrski lov na srečo Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 1. 12., 
ob 10. 00 - 20. 12. Mesec dobrodelnosti Dom mladih Študentski klub Sevnica 

sreda, 1. 12., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 3. 12., 
ob 17.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Z lučko na grad video povabilo na pohod Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sobota, 4. 12., 
ob 8.00 Mesečni sejem Parkirišče Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 4. 12.,  
ob 8.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Decembrska kmečka tržnica Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 4. 12.,  
ob 18.00 Mladinska gledališko-musical skupina Spletni dogodek KŠTM Sevnica

ponedeljek, 6. 12., 
ob 8.00 - 27. 12.

ČUDEŽNI DECEMBER 
Čudežne pobarvanke Spletni dogodek KŠTM Sevnica

ponedeljek, 6. 12., 
ob 15.20

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Zdravstveni dom Sevnica  - 
predavalnica

OZ Rdečega križa Sevnica; Inf. in prijave na 
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

ponedeljek, 6. 12., 
ob 19.00 Novo razumevanje stresa, skrbi in strahov Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 7. 12., 
ob 8.00 - 3. 1. Likovna razstava Marka Okorna Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 7. 12., 
ob 15:20

Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Zdravstveni dom Sevnica  - 
predavalnica

OZ Rdečega križa Sevnica; Inf. in prijave na 
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 8. 12. 
ob 17.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Predstavitev knjige: Stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo Preddverje trškega dvorca KŠTM Sevnica

sreda, 8. 12., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 10. 12., 
ob 9. 00 - 12. 12. Slikarska delavnica Nika Anikisa Grad Sevnica Nik Anikis 

sobota, 11. 12., 
ob 8.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Decembrska kmečka tržnica Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 11. 12., 
ob 18.00 Predstavitev Planinsko društvo Lisca Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sobota, 11. 12., 
ob 18.00 Mladinska gledališko-musical skupina Spletni dogodek KŠTM Sevnica

ponedeljek, 13. 12., 
ob 19.00 Novo razumevanje stresa, skrbi in strahov Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 14. 12., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Območno združenje rdečega 

križa Sevnica, Glavni trg 44
OZ Rdečega križa Sevnica; Inf. in prijave na 
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 15. 12., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 16. 12., 
ob 17.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Animiran ogled likovne razstave z  Judito Rajnar Prosen Grad Sevnica KŠTM Sevnica, JSKD Sevnica

četrtek, 16. 12., 
ob 18.00 Feelozofija Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sobota, 18. 12., 
ob 10.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Decembrska kmečka tržnica Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 18. 12., 
ob 17.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Koncert: Robert Petan in Maja Weiss Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 18. 12., 
ob 18.00 Mladinska gledališko-musical skupina Spletni dogodek KŠTM Sevnica 

ponedeljek, 20. 12., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure. 
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 Športni Dom Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica; Inf. in prijave na 

07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
ponedeljek, 20. 12., 
ob 19.00 Novo razumevanje stresa, skrbi in strahov Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 21. 12., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure. 
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796 Športni Dom Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica; Inf. in prijave na 

07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 22. 12., 
ob 17.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Predstava PRAZNIČNI ULALUUU s prihodom BOŽIČKA Trg svobode KŠTM Sevnica

sreda, 22. 12., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 24. 12.,  
ob 8.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Decembrska kmečka tržnica Trg svobode KŠTM Sevnica

ponedeljek, 27. 12., 
ob 19.00 Novo razumevanje stresa, skrbi in strahov Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 31. 12., 
ob 8.00

ČUDEŽNI DECEMBER 
Decembrska kmečka tržnica Trg svobode KŠTM Sevnica
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razpored obiskov 
DECEMBER 2021 

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

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

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

DAN POSTAJALIŠČE ČAS

29. 
november

PONEDELJEK

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 11.15−11.35

TRŽIŠČE 12.00−13.00

KRMELJ 13.10−13.40

ŠENTJANŽ 14.25−14.55

BOŠTANJ 15.30−16.00

BLANCA 16.20−16.50

2. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

9. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20−11.20

RAZBOR 12.30−13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) 13.45−14.30

15. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.45−12.15

TRNOVEC 12.30−12.50

LONČARJEV DOL 13.05-13.25

16. 
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45−8.15

KRMELJ (OŠ - NOVA ŠOLA) 8.25−9.10

KRMELJ (OŠ - STARA ŠOLA) 9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40−11.40

LUKOVEC 12.05−12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50−13.50

⁕ srečno 2022 ⁕
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Študentski klub Sevnica je novembra praznoval 
18-letnico delovanja. Temeljna naloga kluba je 
izboljšanje možnosti mladih v lokalnih skupnostih 
na različnih področjih. Cilj delovanja kluba je 
mladim ponuditi priložnosti za zabavo, spodbujanje 
mladinskega udejstvovanja, izobraževanje 
in kakovostno druženje. Najbolj odmevni in 
tradicionalni projekti so Vejžde žur, Igre brez meja 
in Mesec dobrodelnosti, za katerega vas vabimo, 
da s skupnimi močmi polepšamo božične praznike 
družinam v stiski, zanje pa se zbira trajnostna hrana. 
Dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini 
Sevnica vabimo k včlanitvi v klub. Vabljeni na naše 
dogodke in/ali da se nam aktivno pridružite. 
Počaščeni smo, da lahko kakovostno nadaljujemo 
delo, ki so ga ustvarile pretekle generacije. 
Bomo? Ja vejžde!
 

Vir: Študentski klub Sevnica

Študentski klub Sevnica 
praznuje

V četrtek, 25. novembra, na svetovni dan boja 
proti nasilju nad ženskam, smo na tretjem srečanju 
feelozofije govorili o nasilju nad ženskami. 

V času epidemije 
zaradi covida-19 so se 
povečale tudi druge 
stiske, ki pa so zaradi 
vsega dogajanja 
ostale zamolčane, 
tudi nasilje nad 
ženskami. Beseda 
je tekla o tem, zakaj 
prihaja do nasilja nad 
ženskami, in kako to, 
da nekateri na to še 

vedno gledajo, kot da imajo pravico ženske prevzgojiti 
in se do njih vesti na popolnoma nedopustne načine.
Omenili smo, da takšno dejanje nikakor ne sme biti 
zamolčano, ampak takoj sankcionirano. Govorili smo 
tudi o tem, kako se lahko kot družba na takšno nasilje 
kolektivno odzovemo. Na koncu smo poudarili, 
da nobena oblika nasilja, pa naj bo to besedno ali 
telesno, ni sprejemljiva. Ne v 21. stoletju, še zlasti 
ne, kadar se to nasilje izvaja nad ženskami ali otroki. 
Stremeti je treba k enakopravni, strpnejši, prijaznejši 
in bolj harmonični družbi.
Dogodek si lahko še vedno ogledate na FB Mladih v 
Sevnici.

Vir: Urban Culetto
Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Feelozofija, 
nasilje nad ženskami

Noč čarovnic v Sloveniji praznujemo že več let. 
Izrezovanje buč, sladkarije, maskiranje v strašne 
kostume in velika praznovanja po vsej državi so 
na večer 31. oktobra, ko sicer praznujemo dan 
reformacije, že nekaj povsem običajnega. Kljub temu 
pa ta tradicija ni slovenska, ampak je kot valentinovo 
k nam prišla z zahoda. 
Noč čarovnic poimenujemo tudi z besedo Halloween, 
ki izhaja iz All Hallows Eve, kar pomeni večer vseh 
svetih. Njegove korenine segajo že v kulturo starih 
Keltov. S tem praznikom so namreč oznanjali konec 
poletnega in začetek zimskega obdobja. Bogovom 
so se zahvaljevali za pridelano letino in njeno 
skladiščenje skozi zimo. Zime so bile namreč v tistem 
času negotove. Hrana je hitro pošla in za večino ljudi 
je zima predstavljala številne skrbi. Zato so ljudje v 
tistem času hitro podlegli vražam in opravljali različne 
rituale bogovom in dušam.

Verjeli pa so tudi, da 
se na dan 31. oktobra 
duhovi vrnejo na 
zemljo. Marsikdo je bil 
zaradi tega prestrašen. 
Začeli so se skrivati pod 
različnimi maskami, 
prižigati kresove, 
postavljati pred hišo 
sklede s hrano, buče in 
sveče, da bi le odvrnili 
zle duhove in grešne 
duše.
Letos smo že po tradiciji 
na sevniškem gradu 
izrezovali buče, se 
sladkali, rajali, ustvarjali ... 

Mraz smo odganjali s toplim čajem, lakoto z bučno 
juho in sladkimi prigrizki. Za vse, ki se doma niso 
našemili, so naša dekleta poskrbela za poslikavo 
obraza, otroci pa so lahko z animatorji mladinskega 
centra ustvarjali tudi strahce in duhce. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Grajske bučke 2021

Po trimesečnem premoru smo novembra v 
Mladinskem centru Sevnica ponovno začeli srečanja 
za starše z dojenčki. Odziv staršev je bil res velik, da 
smo morali omejiti obisk na 10 dojenčkov in njihovih 
staršev. Prvič se je skupina v živo srečala v sredo, 
3. novembra, naslednja srečanja pa smo zaradi 
ukrepov žal morali prestaviti na spletno aplikacijo 
Zoom, vendar se imamo prav tako lepo. Srečanja, ki 
trajajo približno eno uro in so razdeljena na dva dela, 
vodi Maja Trupi, mamica treh otrok in certificirana 
inštruktorica masaže dojenčkov. 
V prvem delu se starši učijo mednarodno priznane 
metode masiranja dojenčkov, ki pomaga dojenčku, da 
sprosti napetosti v mišicah in trebuščku (za pomiritev 

Srečanja za starše 
z dojenčki v MC Sevnica

Vsakdo v sebi nosi željo po nečem, nekateri že dlje 
časa, drugi manj. Tudi mladostniki na fotografiji so 
željo po izražanju, igralstvu, nastopanju in druženju z 
enako mislečimi nosili v srcu in jo zdaj že uresničujejo 
v praksi.

Lepo je gledati mlade in motivirane gledališčnike, ki 
so se sicer začeli srečevati šele oktobra letos, vendar 
še vsi dihajo za enaki cilj. Sredi novembra so se sicer 
bili prisiljeni prestaviti na splet, pa vendar niso zato 
nič manj motivirani. 
Njihova mentorica Sara Praznik, dipl. univerzitetna 
dramska igralka pa je že izbrala scenarij za igro, s 
katero se bodo pokazali prihodnje leto.
Skupina ima že deset članov, skoraj na vsaki vaji pa 
se jim pridruži še kdo. Če bi se jim rad/-a pridružil/-a 
tudi ti, piši na evija.zavrl@kstm.si in poslali ti bomo 
prijavnico.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica 

Mladinska gledališko-
muzikalna skupina

trebušnih krčev), izboljša prebavo in spanje, krepi 
motorične spretnosti, razvija boljši imunski sistem in 
krepi povezanost med dojenčkom in starši. V drugem 
delu pa sledi sproščen pogovor, pri katerem si starši 
izmenjujejo izkušnje in težave, s katerimi se srečujejo 
(npr. izraščanje zobkov, pogosto prebujanje, uvajanje 
goste hrane, »baby handling« in podobno). 

Srečanja se bodo nadaljevala vsak mesec, vsako 
sredo ob 17. uri, zato vljudno vabljeni, da se nam 
pridružite. Za prijave pišite na elektronski naslov 
mojca.svigelj@kstm.si. Srečanja sofinancirata 
KŠTM Sevnica in Občina Sevnica, zato so za starše 
brezplačna. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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LEPE
POČITNICE !

Dne 8. novembra je bil na naši OŠ Sava Kladnika 
Sevnica prav poseben kulturni dan: spoznavali smo 
lutke. Najprej smo se zbrali v matičnih učilnicah, 
potem pa odšli v veliko telovadnico.
Tam so nas pričakali lutkarji. Gospod in gospa sta 
postavila kuliso in nam povedala veliko o različnih 
vrstah lutk: od kod prihajajo, katere vrste poznamo 
… Predstavila se je tudi lutka Cene in nas nasmejala. 
Lahko smo postavljali različna vprašanja in nanje 
dobili ustrezne odgovore. Meni so bile najbolj všeč 
marionete, saj jim lahko premikaš roke in noge.

Po drugi šolski uri smo se vrnili v učilnice. Dobili 
smo ustrezen material za izdelavo lutk in navodila, 
kako izdelati svojo lutko. Lahko smo uporabili svojo 
domišljijo in se lotili dela. Ustvarjali smo dobro uro 
in pol. Na koncu smo imeli vsi svoj unikatni izdelek. 
Naredili smo razstavo in se dogovorili, da z njimi 
odigramo predstavo. Lahko smo jih odnesli domov.
Kulturni dan je bil všeč meni in sošolcem. Naučili smo 
se veliko novega in uživali v ustvarjanju.

Manca Marcola, 6.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Šestošolci 
smo izdelovali lutke

Mednarodni dan prijaznosti praznujemo od leta 
1998, ko je bila podpisana deklaracija o prijaznosti. 
Takrat so delili rumene cvetove. Uradni ambasador 
praznovanja prijaznosti v Sloveniji je društvo 
Humanitarček, ki od leta 2016 aktivno širi projekt 
Naključna prijaznost. 

Z učenci na Studencu smo se dnevu pridružili tako, 
da smo s prijazno besedo in dejanjem nekomu 
polepšali dan. Nasmeh nas nič ne stane, a čudežno 
deluje. Naj bo v teh turbulentnih časih več priložnosti 
za nasmeh, optimizem, srečo in upanje. Vsaj zaradi 
otrok, ki potrebujejo varno in stabilno družbo 
prihodnosti. 

Mirjana Jelančič

Kamenčki prijaznosti na 
Podružnični šoli Studenec

V pomladanskih mesecih so v Založbi Rokus Klett 
v okviru praznovanja 30-letnice razpisali natečaj 
Digitalne zvezde in zvezdice. Učencem je bila 
prepuščena prosta pot, da so izrazili domišljijo na 
temo Kakšna bo šola čez 30 let. 

Na OŠ Blanca so likovno ustvarjale Lana Mešiček, 
Lea Ločičnik in Nika Tomc pod mentorstvom Mateje 
Strnad. SA svojimi izdelki so navdušile, Nika Tomc pa 
se je uvrstila med najboljše v državi. 
V sredo, 10. novembra, je šolo obiskala predstavnica 
Založbe Rokus Klett Mojca Kranjec in podelila 
nagrade vsem našim udeleženkam. Nika pa je poleg 
preostalih nagrad prejela še knjižno nagrado, saj se je 
uvrstila med finaliste. 

Vir: OŠ Blanca 

Digitalne zvezdice

Otroci rožnate igralnice in vzgojiteljici smo raziskovali 
Krmelj. Spoznavali smo njegovo zgodovino in 
zanimivosti. 

Ogledali smo si 
kamišibaj o nastanku 
imena kraja Krmelj. 
Vsak otrok je preslikal 
ime kraja, izdelali 
smo zemljevid, 
napisali slikopis o 
Knapcu, oblikovali 
maketo rudniškega 
jaška, v katerem 
prebivajo netopirji in 
pajki, ki smo jihsmo 
izdelali iz naravnih 
in recikliranih 
materialov. Za 
navdih smo poslušali 
Knapčeve zgodbe na 
pravljični preprogi. 

Prijazna krajanka nam je odstopila nekaj kosov 
premoga, da smo ga uporabili za risanje rudarskih 
svetilk in ga spoznali kot gorivo. 
Raziskovanje rudnika in življenja v njem nas je 
navdušilo. Naučili smo se veliko novega, predvsem 
pa smo se zelo zabavali.

Otroci rožnate igralnice 
z vzgojiteljicama Petro Meserko in Marjanco Železnik

Pri Rožnatih

Pogoji za sodelovanje: Na natečaju lahko sodelujejo 
učenci OŠ Boštanj in krajani Boštanja. 
Anton Umek Okiški je bil pesnik, pisatelj, učitelj in 
urednik. Njegove pesmi so narodnobuditeljskega in 
verskega značaja. V svojih delih izraža spoštovanje do 
človeka, boga in narave. Ljubil je slovensko besedo, 
predvsem pa cenil svoj rodni kraj Okič, kjer je bil tudi 
leta 1838 rojen. 
Tema literarno-likovnega natečaja je vezana na 
30-letnico rojstva naše države in 150-letnico smrti 
pesnika Antona Umeka – Okiškega, izhodišče 
ustvarjanja naj bo Okiškova pesem Prerojenje
OŠ Boštanj, Knjižnica Sevnica, KUD Anton Umek 
Okiški, Območna izpostava JSKD Sevnica, KS Boštanj 
in Občina Sevnica 
Literarni del:
- Literarno delo naj bo še neobjavljeno. 
- Dolžina prispevka je omejena: proza in dramatika do 
največ tri tipkane strani, poezija do največ 2 pesmi.
- Vsak prispevek naj bo zapisan v slovenskem jeziku, 
v wordu, pisava Times New Roman, velikost 12, brez 
dodatkov in fotografij.
Likovni del: 
- Likovna tehnika: svobodna (slikanje, risanje, grafika, 
kiparstvo).
- Velikost likovnega dela: največji do 50x70 cm.
- Namigi za ustvarjanje: narava, svoboda, domoljubje …
- Likovne podlage: risalni list, karton, slikarsko platno …
Strokovna komisija bo pregledala izdelke in izmed 
vseh za razstavo izbrala 20 literarnih in 20 likovnih 
del. Od teh bodo tri dela iz posameznega področja 
prejela posebno nagrado.
Razglasitev in podelitev nagrad bo v mesecu 
februarju 2022 ob praznovanju kulturnega praznika 
in praznika KS Boštanj.
Pošiljanje del: Ustvarjena literarna dela pošljite do 
17. decembra 2021 na elektronski naslov OŠ Boštanj  
sola@os-bostanj.si  ali osebno v tajništvo OŠ Boštanj, 
likovna dela je zaželjeno, da jih osebno dostavite v 
tajništvo šole. 

OŠ Boštanj, Knjižnica Sevnica, KUD Anton Umek Okiški, 
Območna izpostava JSKD Sevnica, KS Boštanj in Občina Sevnica

Vir: OŠ Boštanj 

Literarno-likovni natečaj 
PO POTEH 

ANTONA UMEKA OKIŠKEGA

V torek, 9. novembra, so imeli učenci OŠ Blanca od 1. 
do 5. razreda lutkovni dan. Najprej sta nam lutkarja 
Lutkovnega gledališča FRU-FRU predstavila vse o 
vrstah lutk, lutke z različnih koncev sveta in poklic 
lutkarja, animatorja, scenskega delavca in režiserja. 
Nato smo v razredih izdelovali lutko. Navdušeni smo 
bili, ko je zaradi naših lutkarskih sposobnosti lutka 
oživela. 

Zahvaljujemo se Katji Pibernik in JSKD Sevnica, da ste 
nam omogočili prečudovit dan. 

Vir: OŠ Blanca

Dober dan, 
prijateljice lutke
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Šport 

V zaključku tega leta so na športnih igriščih dejavne 
vse naše selekcije. Naši najmlajši se udeležujejo 
prvih turnirjev ter doživljajo prijetna druženja pred 
tekmami in po njih. Preostale selekcije uspešno 
tekmujejo v sklopu tekmovanja Rokometne zveze 
Slovenije. V posameznem koncu tedna je tako 
tekmovalno aktivnih okoli 150 otrok.

Prav je, da tokrat izpostavimo naše prostovoljne 
delavce, ki omogočajo izvedbo vseh dejavnosti v 
sklopu Rokometnega kluba Sevnica in brez katerih 
klub sploh ne bi obstajal na takšni ravni. V to skupino 
spadajo izredna organizacijska ekipa z vodjem 
na čelu, organizatorjem prevozov, zapisnikarji, 
časomerilci, redarji, zdravniško osebje, snemalec, 
fotograf in drugi. K njim pa spadajo tudi upravni, 
nadzorni in disciplinski odbor Rokometnega kluba 
Sevnica, torej kar več kot 20 prostovoljnih delavcev 
Treba se je zavedati dobrega dela vseh teh ljudi in jim 
biti hvaležen za ta prispevek našemu okolju.

Decembra vam želimo prijetne dogodivščine in vas 
vabimo, da nas spremljate v športni dvorani ali na 
našem FB.

Vir: RK Sevnica 

Rokometni klub Sevnica

V organizaciji RK Sevnica 
je v oktobru z vadbo rokometa 

začela tudi skupina fantov in deklet 
na OŠ Krmelj, 

kjer pridno trenirajo osnovnošolci 
iz Krmelja, Tržišča in Šentjanža. 

Še je čas, da se pridružiš v telovadnici 
OŠ Krmelj vsak ponedeljek in torek 

med 15.00-15.45. 

Se vidimo!

Športna aktivnost ima veliko pozitivnih učinkov, ker 
izboljšuje splošno počutje, nas napolni z energijo in 
nam pomaga ohranjati zdravje. Pomembno pa je, 
da izberemo aktivnosti, ki so primerne naši starosti, 
sposobnostim in predvsem želji po spoznavanju 
novega ali doživljanju nečesa, kar nam je blizu. 
Vabimo pa vas, da v rekreacijo poskušate vključiti 
celotno družino.

Zakaj se projekt imenuje Lisička giba? 
Lisička je prikupna žival in je po svojih lastnostih 
podobna človekovemu značaju. Je zelo prilagodljiva, 
ima veliko sposobnost hitrega gibanja čez ovire, je 
aktivna podnevi in ponoči, je zelo telesno močna in 
hitro najde svojo pot. V občini Sevnica ima lisička 
posebno mesto, s projektom pa želimo, da bi postala 
tudi prepoznavni znak gibanja v naši občini.
Cilj projekta je, da bi prebivalci občine Sevnica in 
širše spoznali rekreativne točke v naši občini in se 
seznanili z dogodki v organizaciji različnih institucij in 
društev v njej.
Navodila za sodelovanje: 
Pri projektu Lisička giba lahko sodelujete tako, da 
zbirate žige na posameznih točkah v naši občini. Za 
osvojitev praktične nagrade, majčke s potiskom, 
je potrebno v 3 vsebinskih sklopih izmed podanih 
5 sklopov zbrati minimalno število točk, za tem pa 
nam izpolnjeno brošuro posredovati na naslov KŠTM 
Sevnica.
Več preberite v brošuri, ki jo lahko kupite po simbolični 
ceni 1,00 EUR v Turistični agenciji Doživljaj. Vabljeni k 
aktivnostim projekta in postanite lisička tudi vi.
 

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Lisička giba
- projekt še poteka

13. novembra je bilo v Hrastniku državno prvenstvo 
Slovenije v pikadu, na katerega se je uvrstila tudi 
ekipa DI Sevnica. V konkurenci 12 ekip so dosegli 
5.–6. Mesto, in sicer naslednji člani: Ivan Umek, Jože 
Kelnarič, Franci Selak in Jože Simonišek. Tudi njim 
čestitamo za borbene igre in lepo uvrstitev.

14. novembra smo izvedli tekmovanje v namiznem 
tenisu ob prazniku občine Sevnica v športnem domu 
z udeležbo 10 članov DI Sevnica. 
Vrstni red: 1. Viktor Košar, 2. Slavko Šalamon, 3. Igor 
Svažič.

Prav tako smo izvedli tudi 8. Spominski šahovski 
turnir z udeležbo članov DI Sevnica. Na turnir smo 
povabili tudi ŠK Milan Majcen Sevnica, skupaj je 
sodelovalo 7 tekmovalcev.
Vrstni red: 1. Martin Povše, 2. Žan Povše, 3. Franci 
Derstvenšek. 

OBVESTILA
Po pošti ste prejeli Utrip, v katerem je naveden 
program za leto 2022, potekal pa bo v sklopu situacije 
v državi Sloveniji.
Žal je že za nedoločen čas prestavljeno novoletno 
srečanje, ki je bilo načrtovano 11. decembra. 
Članarino 2022 bomo začeli pobirati na začetku 
decembra. 

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Izvedli smo kar nekaj zanimivih in uporabnih 
aktivnosti:

23. avgusta smo izpeljali kopalni dan v Dobovo z 32 
udeleženci.

23. septembra smo imeli novi kopalni dan v Termah 
Laško s prav tako 32 udeleženci.

28. oktobra pa smo imeli še tretji kopalni dan, tudi 
tokrat v Termah Laško, udeležencev je bilo 35. Vse 
kopalne dneve smo izpeljali pod vodstvom socialne 
komisije in prevoznika AP Novak.

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

17. oktobra smo se udeležili državnega prvenstva v 
namiznem tenisu v Novem mestu. Naši člani Slavko 
Šalamon, Ivan Umek, Igor Svažič, Ivan Koncilija in 
Toni Gabrič so tekmovali po svojih močeh in jim zato 
čestitamo za uvrstitve.

Jesenske aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica 

Ne premišljuj. 
Samo začni.

Rich Roll
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Una Grubešič, mlada teniška igralka iz Sevnice in 
članica Teniške akademije gospod Ficko, začenja 
novo teniško sezono 2021–22 na 1. mestu slovenske 
jakostne lestvice do 12 let. 

V pretekli poletni sezoni 2021 je dosegla večje 
število odličnih dosežkov, med najvidnejšimi pa so 
uvrstitev med najboljše 3 ekipe v državni slovenski 
ligi do 12 let z ekipo Teniške akademije gospod Ficko, 
uvrstitev med najboljše 4 igralke na mednarodnem 
prvenstvu Tennis Europe do 12 let, 1. mesto na 
zaključnem slovenskem mastersu do 11 let ter večje 
število uvrstitev med najboljše 4 igralke na slovenski 
odprtih prvenstvih. Prav tako je članica slovenske 
reprezentance do 12 let.

Ekipa Teniške akademije gospod Ficko ji želi uspešno 
nadaljevanje na nadaljnji teniški poti.

Gregor Ficko

Una Grubešič in trener Gregor Ficko

Sevniška teniška igralka 
na 1. mestu 
slovenske lestvice

Poleti imamo na voljo dovolj zunanjega prostora za 
gibanje, v zimskih mesecih pa zaradi mraza, snega in 
ledu marsikdo rekreacijo zanemari. Z zdravstvenega 
stališča to vsekakor ni dobro, kajti telo izgubi 
vzdržljivost ter moč, prav tako pa pomanjkanje 
gibanja negativno vpliva na množico telesnih 
procesov. Tako občutimo, da imamo manj energije, 
hitro smo spet zaprti, pridobimo odvečne kilograme, 
čutimo bolečine v križu …
Kje in kako se boste gibali v hladnih mesecih, je 
odvisno tako od vašega počutja kot od izbrane oblike 
rekreacije. 

Kadar niste zapriseženi enemu samemu športu, 
lahko celo zimo ali zgolj ob hladnih dneh poskrbite 
za gibanje kar doma. Vaje z lastno težo so odlične 
za ohranjanje moči, pri visoko intenzivni intervalni 
vadbi se še dodatno okrepite, za vzdržljivost 
lahko skrbite s tekanjem po stopnicah, različnimi 

poskoki, preskakovanjem 
kolebnice. Ne potrebujete 
torej veliko, če imate 
kakšno kardio napravo, 
na primer sobno kolo, ali 
morda kakšno utež, pa jo 
seveda velja izkoristiti.
Vadba doma marsikomu 
ne ustreza, saj jo je 
enostavno zanemariti. 
Takrat se je čez zimo bolje 
včlaniti v fitnes studio. 
Prav tako se lahko preko 
zime seznanite z novo 
obliko vadbe, ki je doslej 
niste prakticirali, vendar se 
lahko dobro dopolnjuje z 
vašo siceršnjo aktivnostjo. 
Ste se že spoznali s 
pilatesom ali jogo?
Zima seveda ni ovira za vse 
vrste gibanja. Tudi pozimi 
lahko poskrbite za odlične 
pohode in se odpravite na 
bližnje hribe, še posebej, 
če ste na sneg in led 
pripravljeni z derezami.
Sicer pa lahko pozimi veliko 
dobrega za svoje telo 
naredite že s tem, da ste 
enostavno zunaj. Kajti to 
je zagotovilo, da so boste 
gibali. Če poleti zunaj lahko 
tudi lenarimo, to pozimi 
ni mogoče, saj moramo 
vzdrževati primerno 
telesno temperaturo. To 
pa pomeni, da se zunaj 
vedno gibamo.

Vir: KŠTM Sevnica

Gibanje pozimi 
je zelo pomembno

1. mesto na slovenski lestvici do 12 let

Šport 

Učenci 8. in 9. razreda OŠ Tržišče smo se odpravili na 
Pohorje v dom Planinka. Bilo nam je zelo všeč.
V prostem času smo se družili s svojimi sošolci in 
ustvarjali nova prijateljstva. Imeli smo veliko športnih 
aktivnosti in miselnih nalog. Najbolj nam je bila všeč 
športna igra »bejžbol«, ki je bila za nas nekaj novega. 

Pohvaliti moramo tudi hrano, ki je bila zelo dobra. Za 
zaključek smo se v petek odpeljali tudi v Maribor, kjer 
smo lahko občudovali lepote tega mesta.
Vsi smo na Pohorju uživali in ga bomo ohranili v 
lepem spominu.

Žana Bartolj in Nuša Štih, 
9. r. OŠ Tržišče

Življenje v naravi 
na pohorju

Razvijali bomo  naravne oblike gibanja, ročne spretnosti,  
pridobivali splošno kondicijo.

Plezanja se bomo učili skozi različne plezalne igre  
na plezalni steni.

Skozi ekipne igre, poligončke bomo razvijali plezalno 
tehniko, koordinacijo, ravnotežje, moč in vzdržljivost  

ter premagovali strah pred višino.

Spoznali bomo plezalno opremo in plezalne manevre  
ter jih preizkusili v naravni skali.

Starost:   Predšolski otroci 4 do 6 let
Lokacija:   Plezalna stena v OŠ Savo Kladnik Sevnica
Termin:    Torek od 15.45 do 16.45 
     in četrtek 15.15 do 16.15
Telefon:  070 358 497 
e pošta:  plezalniklubsevnica@gmail.com ali pk.sevnica@pzs.si

PLEZALNO -  
GIBALNE URICE

ZA NAJMLAJŠE

Če ne izgubite, 
ne morete 

uživati   zmag
Rafael Nadal
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Iz preteklosti v sedanjost

Vsebinsko področje nesnovne kulturne dediščine 
je izjemno široko in zajema številna in različna 
področja, od običajev, šeg, navad, glasbe, pesmi, 
plesa, folklornih običajev, tradicionalnega znanja in 
obrti, pa do kulinarike in praznovanj. Medtem ko je 
snovna kulturna dediščina, kot so zgradbe kulturne 
dediščine, tipična in tradicionalna arhitektura, 
spomeniki, arheološka najdišča in preostala snovna 
dediščina, nekako bolj vidna, prepoznana in tudi 
zaščitena, pa je nesnovna kulturna dediščina morda 
manj zaznana in ji posvečamo premalo pozornosti. 

Če si snovno kulturno dediščino predstavljamo kot 
videz nekega kraja, mesta ali pokrajine, bi lahko 
nesnovno kulturno dediščino prepoznali kot značaj 
tega kraja, mesta ali pokrajine. Nesnovna kulturna 
dediščina je za prebivalce izjemno pomemben 
dejavnik življenja, ki se ga včasih bolj, včasih manj 
jasno zavedamo, pomembna pa je zlasti tudi z vidika 
podobe, prepoznavnosti in imidža, ki ga imajo o nas 
ljudje iz drugih krajev. Kraje ali pokrajine prepoznamo 
po določeni nesnovni kulturni dediščini, na primer 
Ptuj po kurentih in kurentovanju, Belo krajino po 
belih folklornih oblačilih in belokranjski pogači, Kras 
po kraškem pršutu … Tovrstna dediščina je vpisana 
tudi v register nesnovne kulturne dediščine, ki si ga je 
mogoče ogledati na spletnem naslovu http://www.
nesnovnadediscina.si/sl/register. 

Nesnovna kulturna dediščina je tudi eno od vsebinskih 
področij in meril v Zeleni shemi slovenskega turizma 
in ob pregledu območja občine Sevnica je bilo 
ugotovljeno, da do zdaj še ni bila narejena kakšna 
celovitejša analiza za celotno območje občine Sevnica, 
se pa na različnih območjih njen pomen čedalje 
bolj prepoznava. Posamezna področja nesnovne 
kulturne dediščine so delno zajeta, omenjena in 
opisno utemeljena v dokumentu Strategija razvoja 
turizma v občini Sevnica 2019–2024, zlasti področja 
gastronomije, obrti in tradicionalnih prireditev, ki so 
poglavja pri oblikovanju KBZ (kolektivne blagovne 
znamke) Sevnica Premium. Tako je vzpostavljen 
tudi mehanizem za prepoznavanje, ohranjanje in 
promocijo dediščine našega območja.

Nesnovna kulturna dediščina Sevnice

Bodite Sonce v dneh, 

ko ta ne sije.

Bodite Ljubezen,

ko vse okoli vas hudo se bije!

Bodite Svetloba,

ki na vas posije,

ko vse dobro pred vami se krije.

Bodite Moč dejanj in vstanite iz svojih Sanj,

ki kakor Feniks iz pepela,

mogočna Srca Svobodo si bodo vzela.

   Irena Modrin

Bodite 

V svetlobi božičnih luči

Dnevi oviti v hrepenenje.

Osamljena čakam.

Pridi svetloba!

Predolgo že v temi blodim,

zato k odrešenju stremim.

Želim odvreči strahove,

ki se me oklepajo;

pozabiti kar teži.

Kmalu okrašene domove

objame praznična milina.

Tiho v blagoslovljeni noči

korak pri jaslicah obstoji:

da v svetlobi božičnih luči

radostno vztrepeče srce, 

spet v ljubezni oči zažare.

   Marija Bajt

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail: 

grajske.novice@kstm.si,
glede objave posamezne pesmi 

se odloča uredništvo.

Hvala za vaš prispevek.
      
 Uredništvo

V povezavi z gastronomijo in prireditvami se je 
pojavila pobuda, da se za vpis v Register nesnovne 
kulturne dediščine Slovenije predlagata sevniška 
salama in prireditev Sevniška salamijada, ki v Sevnici 
nepretrgoma poteka že 60 let (1962–2021). Pobuda 
bo predvidoma podana še pred naslednjo Sevniško 
salamijado.

V povezavi s kulturnimi običaji, šegami in navadami 
pa je bila avgusta letos oddana pobuda za vpis petja 
Jurjevih pesmi v isti Register nesnovne kulturne 
dediščine Slovenije. Vsa potrebna gradiva in dokazila 
ter tudi pobudo je podal Ciril Dolinšek iz Šmarčne, ki 
je tudi avtor v letu 2021 izdane knjige Sveti Jurij in 
Jurjevi pevci na Sevniškem. Ta pobuda je pomembno 
pripomogla k dobri oceni tega merila v sklopu 
zelene sheme in k temu, da je Sevnica kot turistična 
destinacija od oktobra prejemnik zlatega znaka 
Slovenia Green Destination.

Nesnovna kulturna dediščina se je skozi zgodovino 
iz roda v rod prenašala predvsem z ustnim ljudskim 
izročilom. Zdaj je ta prenos zaradi sodobnih oblik 
komunikacije in čedalje bolj skopih medčloveških 
odnosov ogrožen. Stare običaje, šege, navade 
in praznike poskušajo izrivati tujerodni in 
skomercializirani običaji, zato se je treba zavestno 
truditi za ohranitev kulturnega bogastva, ki ga še 
premoremo. In ga ni malo.

 Matej Imperl, KŠTM Sevnica
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Utrip življenja

Na koncu vedno ostane prostor za sladico
 
Za konec smo prihranili najboljše – močnik z 
lešniki. Tradicionalno slovensko jed, ki so jo 
v Gostilni Repovž nadgradili v prav posebno 
sladico. Obudila bo spomine na otroštvo in 
navdušila sladokusce. 

S tem receptom se končuje serija receptov, ki so 
jih pripravili Repovževi, v njih pa so uporabljene 
surovine, certificirane z znakom odličnosti 
Sevnica Premium. Naj ostanejo v uporabi in bodo 
navdih za kulinarična ustvarjanja tudi v letu 2022. 
In ne pozabite – življenje je prekratko, da si ne bi 
privoščili sladice. 

RECEPTI

Močnik z lešniki
Močnik: 

moko stresemo v večjo posodo, na sredini 
naredimo jamico in vanjo razbijemo jajce. Z 
rokami zmešamo, da dobimo suhe kosme, ki jih s 
cedilom ločimo od ostanka moke. Mleko solimo, 
sladkamo in zavremo, dodamo močnik in ob 
stalnem mešanju kuhamo na zmernem ognju, da 
se ne prismodi. 

Slana karamela: 

sladkor karameliziramo, prelijemo z vročo 
smetano in malo pokuhamo. Odstavimo, 
dodamo maslo, sol. Ohladimo. 

Lešnikov drobljenec: 

v testo zgnetemo moko, lešnikovo moko, 
lešnikovo pasto, sladkor, maslo, sol. Testo 
naribamo na pekač in spečemo.

Na krožnik damo žličko karamele, prekrijemo z 
ohlajenim močnikom, posujemo z lešnikovim 
drobljencem. Po sredini krožnika posujemo 
nasekljane lešnike in okrasimo s španskimi vetrci.

V receptu so uporabili lešnike s kmetije Slapšak, 
ki jih odlikuje certifikat Sevnica Premium.

Vinsko priporočilo:

Grega Repovž, sommelier leta 2021 po izboru 
vodnika Gault & Millau, k močniku z lešniki 
priporoča polsladko penino Blaufrankisch 
sparkling iz Vinske kleti Mastnak.

Pripravila Annemarie Culetto
Foto: Miha Hrenk, Aklih Design

Pomagajmo žrtvam nasilja

Ona in on, imenujmo ju Tina in Rok, sta imela na 
videz vse, kar si številni pari samo želijo. Zgradila sta 
si čudovito hišo, kmalu so drug za drugim na svet 
prišli njuni otroci in na prvi pogled je bilo videti, da 
je idila popolna. Že res, da so se »držali bolj zase«, pa 
bi kdo rekel, da so taki časi, ali da so povsem srečni 
v svoji intimi, in ne potrebujejo nikogar drugega. 
Že res, da je bilo opaziti, da plamen v Tininih očeh 
počasi, a zanesljivo ugaša, da hodi čedalje bolj 
sključeno, pa bi kdo rekel, da bo že minilo, da so za 
to krive neprespane noči, ki v skrbi za majhne otroke 
pustijo sled utrujenosti na vsaki mamici. Pa ni bilo 
bolje, v tistih vedno redkejših trenutkih, ko je Tina le 
za kratko stopila iz hiše, je bilo v njenih očeh videti le 
še strah. Prekinila je prav vse stike s svojci, prijatelji 
in celo takrat bi še vedno kdo rekel, da je to njena 
stvar, njena odločitev ... Ne vemo, kaj vse hudega 
bi se še zgodilo s Tino, če se ne bi našel nekdo, ki si 
ni zatiskal oči, ki je videl očitno, ki je razumel, da je 
pri tej družini nekaj zelo narobe in poklical policiste. 
Ni bil eden tistih, ki bi se obrnili stran, češ da to ni 
njegov problem, da gre za zasebno stvar in se ne gre 
vmešavati v dogajanje za zaprtimi vrati ... K sreči je 
bil eden tistih, ki je ravnal odgovorno, ko je zaznal 
neizgovorjeni klic na pomoč.

Policisti so se takoj odzvali in zelo hitro ugotovili, da je 
Tina žrtev izjemno hudega nasilja, da se za stenami te 
hiše dogaja pravi pekel. Da je bilo vse skupaj še huje, 
so bile priče ali celo žrtve nasilja tudi njuni otroci. 
Nasilnežu so policisti prepovedali približevanje Tini in 

Soodgovorni smo vsi, ki 
»NE VIDIMO 
IN NE SLIŠIMO«

otrokom, za nasilje pa bo odgovarjal pred sodiščem. 
Korak za korakom pa je policistom uspelo ugotoviti, 
da je Rok povsem nadzoroval Tino in si podredil njeno 
življenje. On je bil tisti, ki jo je prisilil, da je pretrgala 
stike s svojci in prijatelji, ji nadzoroval telefon in 
elektronsko pošto. Res ne gre opisovati vseh krutih 
podrobnosti, a dejstvo je, da je Rok s Tino že dolgo 
ravnal zelo grdo in ponižujoče.

Tina in otroci so trenutno na varnem. Ne vemo, 
kakšne posledice bo na življenja mlade ženske in 
nedolžnih otrok pustilo dolgotrajno in kruto nasilje. 
Zagotovo jih čaka še dolga in težka pot, na kateri pa 
ne bodo sami, saj jim bo nudena vsa ustrezna pomoč. 
Mi jim želimo vse dobro.

To je le del zgodbe enega od primerov nasilja v 
družini, ki so jih policisti in kriminalisti obravnavali na 
območju Policijske postaje Sevnica. Zavedamo se, da 
je primerov nasilja v družini še veliko več, prav tako 
žrtev, ki trpijo in so izpostavljene hudemu nasilju, ne 
le fizičnemu, ampak tudi psihičnemu, ekonomskemu 
... Žrtve nasilja so pogosto tudi otroci in starejši, ki po 
izkušnjah policistov zaradi odnosa s povzročiteljem 
nasilja redko prepoznajo nasilje in poiščejo pomoč.

Vsak primer je zgodba zase o nasilju, je zgodba, ki je 
ne bi smelo biti.

Vzemite si čas za razmislek, kolikšna je verjetnost, da 
je tudi v vaši bližini kakšna Tina, ki nujno potrebuje 
pomoč, ker sama tega ne zmore. En klic lahko 
pomeni ogromno. En klic lahko nekomu reši življenje, 
pred nasiljem zavaruje najbolj ranljive, reši otroke. 
Ne zatiskajte si oči, ukrepajte in prijavite nasilje. 
Pokličite na številko 113 ali na anonimni telefon 
policije 080 1200.

Daniel Žniderič, načelnik policijske postaje, 
višji policijski inšpektor III

Nikoli se ne bojte, da boste razvadili otroke,
če jih boste preveč osrečevali.

Sreča je ozračje, v katerem rastejo vsa dobra čustva
ugodna toplota, ki je potrebna, da srčna kri zdravo in svobodno kroži.

Ann Eliza Bray



20 december 2021

Oglasi

Animacija in uprizoritev otroške predstave v sodelovanju z JSKD - OI Sevnica. 

www.kstm.si

ČETRTEK
Animiran ogled likovne razstave

ČUDEŽNEGA SVETA z Judito Rajnar Prosen

2021

Grad Sevnica

OBVEZNO UPOŠTEVANJE POGOJEV PCT IN PRIPOROČIL NIJZ-A TER NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK.

Kako bo volk za en dan postal volkec in s tem vse pravljice obrnil na glavo ...

SREDA
Predstava PRAZNIČNI ULALUUU 

BOŽIČKAs prihodom 

Trg svobode

17.00
16.12.

VSTOP 
PROST

 VABLJENI

17.00
22.12.

Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Nakup in prodaja potekata v skladu z odloki vlade RS. 

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

S čim boste pa vi nazdravili 
ob kosilu? 

Vabljeni v Doživljaj, 
k nakupu vin vinorodnih dežel 

Posavje in Podravje. 
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FOFO d. o. o.
Čistilni servis in trgovina

041 722 689

   

Bohorska ulica 22

8290 Sevnica

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

Oglasi

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

www.kstm.si

SOBOTA
10.00
do 17.00

18.12.
DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

2021

Trg svobode

OBVEZNO UPOŠTEVANJE POGOJEV PCT IN PRIPOROČIL NIJZ-A TER NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK.

KONCERT ~ Robert Petan in Maja Weiss

VSTOP 
PROST

 VABLJENI

17.00
Žrebanje nagradne kartice veselja.

031 618 729

https://gnidica.com
info@gnidica.com

NOVO V SEVNICI

Poleg mlekomata

ZA SUHOMESNATE IZDELKE ,
KLOBASE, OCVIRKE, 

TLAČENKO ...

MESOMAT

MESARSTVO IN PEKARSTVO
JOŽE GNIDICA s. p.

Lončarjev dol 40
8290 Sevnica
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 13.12.2021 na: 

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

GNED: kraška trta, VESTDIJK: nizozemski poet, TAEL: azijska utežna enota, AHAJA: Grčija kot rimska provinca

VRINJEN
DELEC

VELIK
MORSKI 

RAK
BREZ 
KLEŠČ

VELIKO
NAVDU-
ŠENJE,
ZANOS

ITALIJAN-
ŠČINA

DRŽAVNA
BLAGAJNA

STANJE
OZRAČJA

LOVILEC 
RAKOV

EVROPSKA 
OTOŠKA
DRŽAVA

(DUBLIN)

OVERJEVA-
LEC URAD-
NIH LISTIN
ODPADNO

ŽELEZJE

ZID Z NASIPOM, KI
VARUJE PRISTANIŠČE

PRED VALOVI, 
VALOBRAN

NARAMNIK SEKANJE,
SEČNJA

PROSTOR ZA 
CEPLJENJE 

DRV, NATON

SLOVENSKI
SLIKAR
(STANE)
DRAGO
IBLER

POSUŠENA 
RIBA 

TRSKA

NIZOZEM-
SKI POET

IN PISATELJ
(SIMON,

1898-1971)

IZRASTEK
V USTIH

JANEZ
DRNOVŠEK

GOROVJE
VZDOLŽ 

ITALIJAN-
SKEGA 

ŠKORNJA

TV VODI-
TELJICA

ČEDE
SL. PESNICA

MUSER

TRAVNIK
OB VODI

KRAŠKA
TRTA

SLOVENSKI
DRAMATIK

FRITZ

ŠPORTNI
KLUB

OMOTEK

PIJAČA
STARIH

SLOVANOV

DELAVEC V
LESNI INDU-

STRIJI
PREBIVALEC
NORVEŠKE

STAREJŠI
MOŠKI

AMORET

MESTNO 
NASELJE V 

SLOVENSKIH
GORICAH

ANGLEŠKI
ASTRONOM
MASKELYNE
GL. MESTO
SENEGALA

SLOVEN-
SKI PEVEC 
ZABAVNE 
GLASBE 

PESTNER

PLAČILO ZA
PORABLJE-

NO VODO
NADARJE-

NOST

ŠVICARSKA 
TENISAČICA 

HINGIS

GRUZ. SKLA-
DATELJ TAK-

TAKIŠVILI
RIMSKA

PROVINCA

ŽENIN
ALI MOŽEV

OČE

MESTO V
TURŠKI

ANATOLIJI
STARI

SLOVANI

BRITANSKA
IGRALKA
WINSLET
NERODEN

ČLOVEK

SVOD
NAŠA

PLAVALKA
ISAKOVIČ

UTEŽNA 
ENOTA NA 

KITAJSKEM

MISELNA 
DESKOVNA 
IGRA NA 64
ČRNOBELIH

POLJIH

DEL
CELOTE

GOSPOD V
SLOVANSKIH

DEŽELAH

SLOVENSKI 
HOKEJIST 
KOPITAR

NOREC,
NEUMNEŽ

KIRSTIE
ALLEY

BOJAN
ADAMIČ

VALERIJ
ČKALOV

SL. KONST-
RUKTOR

SMUČAR.
SKAKALNIC

BLOUDEK

LISTAVEC 
V ZASTAVI 
KANADE

PISARNIŠKI 
DELAVEC
(SLABŠ.)

SLOVENSKA 
IGRALKA 

LEVAR

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
Bill Clinton.

Izžrebane so bile: 
1. nagrada: Sabina Klemenčič, Lukovec31a, 8294 Boštanj
2. nagrada: Anja Starc, Log 112, 8294 Boštanj
3. nagrada: Vlasta Starc, N.H.M. 17,  8290 Sevnica 

VICOTEKA

Nemogoče
Štefka vpraša prijateljico Jožico:
Zakaj pa si se razšla z Petrom?
Ali bi ti hodila z nekom, ki spi še s tremi drugimi?
Zagotovo ne!
No vidiš. Peter tudi ne.

Pogosto
»Ti prideš k meni v posteljo samo takrat, ko 
potrebuješ denar!« očita mož ženi.
»Kaj ni to dovolj pogosto?« se brani žena.

Gorenček      
Mali Gorenček vpraša ateja: 
»A lahko gledam televizijo?« 
Ata pa pravi: 
»Lahko, lahko, sam ne je prižgat.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kam so prispeli božičkovi jelenčki?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

»Če srce ni na mestu, 
gledaš, pa ne vidiš, 

poslušaš, pa ne slišiš,
ješ, in ne okusiš.« 

Kitajski pregovor

Nagrade za mesec DECEMBER
1. nagrada: 2 × sevniška pica, ki ju podarja Rondo Sevnica, 
                         Planinska cesta, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Koledar občine Sevnica 2022 + majčko Sevnica, ki ju podarja KŠTM Sevnica,
                         Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: Darilna košarica z vsebino, ki jo podarja Evergreen d. o. o., 
                         Dolenji Boštanj 54b, 8294 Boštanj

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Tam na belem polju črne so sledi,
če jih znaš razbrati,
veliko izveš stvari.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 lesen štedilnik

 Izžrebanka:
 Andreja Hotko, Ponikve 34, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Obnovljena kapelica se nahaja na Lovrencu. 

Izžrebanka:
 Klara Medved, Žirovnica 11, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
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Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

~�izdelki�iz�soje�in�glutena
�~�sojin�tofu�v�več�okusih�tudi�popečen
��~�popečena�sojina�klobasa,�hrenovka,�seitan
���~�začimbe,�mešanice�začimb�in�zelišča
����~�gastrotehnika

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 

strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,46 €/kom

natura - 0,49 €/kom

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

NOVO
storitev

HIAB prevozi

izolacije
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RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

041 353 280

Hvala, ker ste bili tudi to leto z nami.
Še naprej se bomo trudili za vas.
Doživite nepozabni Božič in Srečno 2020.

BOŽIČNE ZVEZDE

DARILNI PROGRAM

BOŽIČNO - NOVOLETNA 

DEKORACIJA

OKRASNE SVEČKE

www.cvetlice-vct.si

Hvala, ker ste bili tudi to leto z nami.
Še naprej se bomo trudili za vas.

Doživite nepozabni Božič in Srečno 2022.

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

50
LET

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

Pisano paleto 
   mačeh, resj    a in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ...

božične zvezde

darilni program

božično - novoletna 

dekoracija

okrasne svečke

ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI

Zobje
Zobje+

Poskrbite 
za zdrav 
nasmeh.


