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Intervju

Elka naša ljubljena eno leto več spet 'ma: 
trikrat po trideset zdaj je samo, 
Elka je naša dokaz nam za to.
Naj te žar vseh lepih dni nikdar več ne zapusti!
Sreče in zdravja želimo ti vsi, življenja radosti!

 
V teh lepih jesenskih dneh se z Elko 
srečujejo domači, nekdanji sodelavci in 
sodelavke, planinci in planinke, člani 
in članice Društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica … Razlog je 
njen visoki jubilej – 90. rojstni dan. 
Marsikdo jo dobro pozna, ampak, kdo 
pravzaprav je Elka Grilc. 
  

Elka, z veseljem si nas kdaj popeljala v kraje svojega 
otroštva, nam pripovedovala o mladih dneh. Kako 
se jih spominjaš? 

Rodila sem se kot druga od šestih otrok na Bregah 
staršema Ivanki in Francu Škrabec. Prve spomine 
imam na starega ata, ki me je imel izredno rad. 
Družila sva se le eno poletje. Potem me je moja stara 
mama po očetu naučila spoznavati cvetje, drevesa, 
nabirati čaje, svinčenke, zelo veliko sva prepevali. 
Uvedla me je tudi kot pastirico. Zelo veliko ali skoraj 
vse sva skupaj počeli. V osnovno šolo sem hodila v 
Leskovec in imela tam izredno rada učiteljico Slavo 
Stoviček. Bila mi je vzor za vse dobro. 

Komaj 12 let si bila stara, ko se je začela druga 
svetovna vojna.
 
Aprila 1941 smo končali šolanje zaradi okupacije. Na 
začetku novembra istega leta so nas vse v družini 
odpeljali v taborišče v Nemčijo. Najprej v Rieso 
ob Elbi, kjer smo bili v barakah čez zimo. Spomladi 
so nas premestili v hribovito Češko Rudogorje 
blizu Dresdna. Takoj so mi dodelili delo v tovarni: s 
trinajstimi leti sem delala enako z vsemi domačimi. 
Čeprav jezika nisem znala, so bile sodelavke strpne 
in so me učile jezika in dela. Težava je bila v tem, da 
sem v štirih letih zrasla ter v sebi zatajila otroštvo 
in puberteto. Hrane je bilo premalo, mama mi je 
večkrat dala svoj del kruha. Tudi v tovarni mi je stari 
gospod skrivaj dal v žep košček kruha, ena sodelavka 
mi je skrivaj dala obleke, saj nismo imeli kart, da bi 
kaj kupili. To so bila dolga štiri leta. 

In čas povojne graditve?

Z »vlakom brez voznega reda«, kot ga je v svoji knjigi 
opisal Franc Šetinc, smo se vrnili domov sredi poletja. 
Pol vasi je bilo požgane, naša hiša izropana. Mladi 
smo se takoj sami organizirali: vzeli lopate, počistili 
pogorišča, pripravili smo zaraščena in prazna polja za 
posevke. Tudi mitinge in gledališča smo organizirali, 
da smo se lahko družili. Veliko smo prepevali naše 
nove pesmi in tudi zaplesali na praznem podu. 

  
Poklicna pot te je vodila po zanimivih poteh in 
postavljala predte nove in nove izzive.
  
Pod zelo težkimi pogoji sem se hitela izobraževati. 
Ker je naša država nujno potrebovala kadre, so 
nas tudi usmerjali. Takoj sem dobila službo na 
banki v Krškem. Moža sem spoznala kar v banki – 
sodelavca. Poročila sva se decembra 1949 in rodili 
so se nama trije otroci: hči Emilija ter sinova Daniel 
in Tomo. V Sevnico sem prišla leta 1952, ko je bila 
odprta ekspozitura Narodne banke, ki je kmalu 
postala samostojna podružnica. Za nekaj časa so jo 
preimenovali v Komunalno banko in spet v Narodno 
banko, v katero me je centrala iz Ljubljane imenovala 
za direktorico. Novoustanovljena Narodna banka je že 
imela tudi nalogo Službe družbenega knjigovodstva 
in z leti postala samo to. Takrat so me v občini opazili 
kot delavko v korist kraja in me izvolili v različne 
organe: občinski odbor, za štiri leta kot poslanko v 
gospodarski zbor, izvoljena sem bila za predsednico 
Socialistične zveze delovnega ljudstva občine, v 
Izobraževalno skupnost ... To je bil čas gradnje cest, 
vodovodov, elektrifikacije, napeljave telefona – čas 
hitrega napredka, če so se ljudje zavzeli. 

Kako si lahko ob poklicnem delu in 
družbenopolitičnem udejstvovanju v Socialistični 
zvezi delovnega ljudstva in kot republiška poslanka, 
ob prizadevanju za gradnjo vrtca in organiziran 
prevoz učencev v šolo v sklopu Temeljne 
izobraževalne skupnosti, skrbela še za družino in 
gradnjo doma?
 
Družina me je gotovo pogrešala, čeprav mi tega ne 
očitajo. Otroci so se morali hitreje osamosvojiti, bili 
so dobri. Dom sem res želela zgraditi, a ni povsem 
uspelo. Za vse, kar sem počela, imam dober občutek. 
Mislim, da sem imela uspehe in so me občani in 
občanke dobro sprejeli, saj so me želeli ponovno 
izvoliti, pa sem odklonila. 
  

Midve sva se srečali v tvoji Torkovi, zdaj Ponedeljkovi 
skupini Planinskega društva Lisca Sevnica, ko si me 
povabila v hribe in zasvojila s hojo. Natančno si 
načrtovala poti, skrbela za varnost in dobro počutje 
vseh v skupini in znala ohrabriti omahljivce. Skupino 
si ustanovila ti in jo tudi dolga leta vodila, kajne?
 
Ko sem opravila šolo za planinsko vodnico, sem imela 
tudi obvezo vodenja. Navada je bila, da so bili izleti le 
ob koncu tedna. Ker zaradi moje družine nisem imela 
časa konec tedna, sem vodenje uvedla za starejše 
med tednom. Skupino sem tedensko vodila 20 let, 
potem jo je prevzel Vinko Govekar in obstaja še zdaj. 
  

Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Sevnica 
si pred kratkim dobila diplomo in začenjaš 
podiplomski študij. Kaj ti pomeni ta oblika 
izobraževanja in usposabljanja?
 
Univerza za tretje življenjsko obdobje je nekaj 
najboljšega, v njenem programu se lahko najde 
vsakdo. Toliko različnih možnosti se ponuja: od 
ustvarjanja do telovadbe. Ne smemo pa pozabiti na 
druženje, ki nas lahko zelo  osrečuje. 
  

Za bogato delo je Elka prejela veliko priznanj, naj 
bo med njimi tudi to, da nam je lahko za vzor, kako 
je mogoče življenju dodati smisel in vsebino tudi 
v tretjem življenjskem obdobju. Kadar jo srečamo 
na nasipu Save, kadar slišimo njeno zanimanje 
za probleme v družbi in se nam pogled ustavi na 
toplih nogavicah in prijemalkah za posodo, ki jih je 
napletla in nakvačkala za celo planinsko skupino, si 
nadenemo ogrlice, ki so delo njenih spretnih rok, si 
ne moremo kaj, da ne bi tudi sami kaj naredili zase 
in za druge. In to v življenju človeka osrečuje. 
Hvala ti, Elka, tudi za to spoznanje in vse drugo, kar 
si nam dala. 
Še veliko, veliko varnih korakov v tebi ljubi naravi, 
mnogo dobrega in lepega ti želimo. 

 Pogovarjala se je Romana Ivačič.               
 Fotografiji: Vinko Šeško in Romana Ivačič

Elka Grilc in njenih 90 let

Elka na enem izmed mnogih planinskih izletov (foto: Vinko Šeško).

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

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

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

Prihodnja številka izide decembra 2018, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 11. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
November našo občino bogati z jesenskimi 
barvami in tudi številnimi dogodki, druženji in 
prireditvami. To nam je lahko vsem skupaj v 
velik ponos in predvsem v veselje. Vsa društva, 
organizacije in posamezniki s tem kažemo 
velik interes za sodelovanje in povezovanje, 
predstavljanje tega, kar znamo in zmoremo, ter 
pričakovanje, da smo opaženi. 
  
Menim, da si vsi organizatorji tako raznovrstnega 
dogajanja zaslužijo posebno pohvalo in 
zahvalo za prispevek v lokalnem okolju, za širšo 
promocijo dogajanja v Sevnici in za odprtost, 
s katero kažejo, da je vsakdo dobrodošel v 
tovrstne sredine. 

  
Z udeležbo na dogodkih in prireditvah lahko 
pokažemo, da prepoznamo aktivno sodelovanje. 
To bo organizatorjem dalo spodbudo za 
ustvarjalno delo še naprej, pa tudi za nove izzive, 
ideje in dosežke. 

V imenu KŠTM Sevnica, uredniškega odbora in 
v svojem imenu vam ob občinskem prazniku v 
novembru želim veliko novih spoznanj, doživetij, 
ustvarjalnih navdihov in predvsem dobrega 
počutja v lokalnem okolju. 
  

Mojca Pernovšek

ansambel Veseli Dolenjci
Ansambel Boršt - zmagovalci Vurberk 2018

Otroška folklorna slupina
KUD Oton Zupančič Artiče

Družina Županc s Pokleka

Ženski pevski zbor Utrinek

Rdečega križa Sevnica
za pomoči potrebne občane Sevnica

6. DOBRODELNI 
KONCERT

ŠPORTNI DOM SEVNICA

 prost vstop za otroke do 12 leta Vstopnina: 12 EUR 

Prodaja  kart: TA Doživljaj Sevnica, Rdeči križ Sevnica,
Papirnica LinPapir Sevnica

sreda, 7. november, ob 18.00

Voditelj: Ciril Dolinšek  
bogat SREČELOV

Anja Derstvenšek
Jure Klenovšek

Plesni klub Lukec

sobota, 3. november 2018

PRAZNIK
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
ZABUKOVJE

OB 18. URI
OSREDNJA PRIREDITEV 

S KULTURNIM PROGRAMOM 
IN PODELITVIJO PRIZNANJ 

V VEČNAMENSKEM DOMU V ZABUKOVJU

ODPRTJE PRENOVLJENEGA ODSEKA 
LOKALNE CESTE SKOZI TRNOVEC  
na križišču pod domačijo Jazbec

OB 17. URI

Vljudno vabljeni!
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Dne 17. novembra poteka v Sloveniji tradicionalni 
slovenski zajtrk, ki so ga spodbudila čebelarska 
društva in aktivnosti razširila na širšo ponudbo 
slovenske hrane. V luči krepitve lokalne 
samopreskrbe se zajtrka udeležijo tudi predstavniki 
sevniške občine. Lani novembra je bilo to v Domu 
upokojencev Sevnica.

Posavje je decembra lani obiskala Vlada Republike 
Slovenije. Poudarki obiska v Sevnici so bili namenjeni 
področju gospodarstva in v sklopu tega obisku več 
podjetij, opravljeni pa so bili tudi delovni sestanki in 
ogledi projektov s strokovnimi službami občine. 

V Tržišču je decembra potekalo vsakoletno srečanje 
prostovoljcev iz vrst sevniških društev upokojencev, 
ki izvajajo projekt Starejši za starejše. Gre za program 
medsebojne pomoči starejših za boljšo kakovost 
življenja doma. 

Člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica so 
decembra analizirali opravljeno delo v preteklem 
letu. Vse leto je potekalo dobro sodelovanje z vsemi 
organizacijami in društvi, ki sodelujejo v sistemu 
zaščite, reševanja in pomoči, vključno z Gasilsko 
zvezo Sevnica in vsemi 15 prostovoljnimi gasilskimi 
društvi, Zdravstvenim domom Sevnica, sevniškim 
območnim združenjem Rdečega križa, Policijsko 
postajo Sevnica, Planinskim društvom Lisca Sevnica, 
Društvom potapljačev Vidra Krško in drugimi.

V prednovoletnem času potekajo razna srečanja 
s predstavniki služb, javnih zavodov, podjetij in 
organizacij. Občino Sevnica so obiskali tudi otroci 
iz Vrtca Ciciban Sevnica ter pripravili prijetno 
presenečenje z zapetimi pesmimi in recitacijami.

Po vsakoletni tradiciji so se januarja srečali duhovniki, 
ki delujejo v župnijah na območju sevniške občine. 
Letošnje srečanje se je začelo v Gornjih Impoljah, 
pri hiši, v kateri je del svojega otroštva preživel 
blaženi Alojzij Grozde. Prizadevanja za ohranitev 
in obnovo zgodovinske dediščine so v zadnjih letih 
združili novomeška škofija, župnija Studenec, lokalna 
skupnost in Kulturno-turistično društvo Primož.

V soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica, Zveze 
kulturnih društev Sevnica in sevniške območne 
izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti je februarja potekala osrednja 
občinska slovesnost s podelitvijo Prešernovih plaket 
in priznanj Zveze kulturnih društev Sevnica. Priznanje 
sta prejela Benjamin Nepužlan in Franci Lipovšek, 
srebrno Prešernovo plaketo Folklorna skupina 
Spomin Društva upokojencev Sevnica in Ljudske 
pevke s Telč, zlato Prešernovo plaketo pa Magda 
Sigmund.

Da je Sevnica za delo in življenje 
prijazna občina, z ustvarjalnostjo 
in povezovalnostjo vsak dan 
dokazujete občanke in občani, 
društva, organizacije, javni zavodi, 
krajevne skupnosti, podjetja. Zbrali 
smo nekaj osrednjih dogodkov, ki 
so družbeno dogajanje v lokalni 
skupnosti zaznamovali od novembra 
2017 do sredine oktobra letos.

Številčno občinstvo je v dvorano sevniškega 
športnega doma privabila osrednja slovesnost ob 
občinskem prazniku s podelitvijo priznanj. Grb 
Občine Sevnica je prejela Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica, prejemnika zlate plakete sta postala Štefan 
Teraž in Marija Kralj, prejemniki srebrne plakete pa 
Srednja šola Sevnica, Turistično društvo Tržišče in 
Anton Bobič. Listini Občine Sevnica sta bili podeljeni 
Vidku Močivniku in Božidarju Možicu.

Med prireditvami v sklopu občinskega praznika je 
vsako leto praznik krajevne skupnosti Zabukovje s 
podelitvijo priznanj. Priznanje sta prejela Jože Trefalt 
in Ana Ivanić, plaketo pa Kulturno društvo Franc 
Požun Zabukovje.

Sprehod 
od praznika do praznika

Od praznika do praznika
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Od praznika do praznika

S pustnim časom so povezani številni običaji in 
dogodki, med njimi je v sevniški občini že tradicionalen 
tako imenovani pokop pusta. Na pepelnično sredo so 
ga opravili člani Kulturnega društva Godba Blanški 
vinogradniki in dogodek pospremili z glasbo. 

Krajevna skupnost Boštanj je poleg kulturnega 
praznika tradicionalno praznovala tudi svoj krajevni 
praznik in ob tej priložnosti podelila priznanji Mariu 
Guliču in Slavku Zakšku.

Protokolarno vino Občine Sevnica za leto 2018 je 
marca postal cviček PTP letnik 2017, pridelal pa ga je 
Zvone Vidmar iz Gabrijel, član Društva vinogradnikov 
Šentjanž. Prireditev z razglasitvijo je potekala 
na Studencu, v sklopu občnega zbora Društva 
vinogradnikov Studenec.

Na osrednji regijski prireditvi ob dnevu Civilne zaščite 
je bronasti znak Civilne zaščite na predlog Občine 
Sevnica prejel Mitja Udovč, poveljnik Civilne zaščite 
občine Sevnica. Srebrni znak Civilne zaščite pa je na 
državni prireditvi na Brdu pri Kranju prejela Marija 
Mira Šraj na predlog Občine Sevnica in Štaba Civilne 
zaščite občine Sevnica.

Na osrednjem športnem dogodku leta je športnik leta 
občine Sevnica 2017 postal Blaž Janc, športnica leta 
Aleksandra Krošelj, najbolj perspektivna športnika 
Žan Škoda in Maša Medvešek, športni osebnosti pa 
Estera Savič Bizjak in Ludvik Cvirn. Jubilejna priznanja 
so prejeli Veteranski rokometni klub Sevnica, 
Košarkarski klub Sevnica, Judo klub Olimpija Krmelj, 
Odbojkarsko društvo Bombe Sevnica, Klub malega 
nogometa Sevnica, Šahovski klub Milan Majcen 
Sevnica, Športno društvo Partizan Sevnica in Atletski 
klub Sevnica, slednji pa tudi posthumno priznanje za 
Rafka Povheta, ustanovitelja in dolgoletnega trenerja 
kluba. 

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica in KŠTM Sevnica 
sta pripravila 9. praznovanje svetovnega dneva 
lutk na Gradu Sevnica. Osrednja gostja dogodka je 
bila veleposlanica Republike Češke v Sloveniji Věra 
Zemanová.

Na rednih študijskih srečanjih Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Sevnica so se družbeno 
zelo angažirani člani tudi letos seznanili z delom 
Občine Sevnica. 

Sadjarstvo Blanca je skupaj z Občino Sevnica pripravilo 
dogodek ob zasaditvi nasada sevniške voščenke. 
Lokalna skupnost je z več aktivnostmi v preteklosti že 
krepila prepoznavnost sevniške voščenke, prav tako 
pa ves čas deluje z načeli krepitve preskrbe s hrano iz 
domačega okolja.

Turistična zveza občine Sevnica je v sodelovanju z 
Osnovno šolo Krmelj pripravila tradicionalni dogodek 
v počastitev dneva Zemlje. Po desetletju saditev 
občinskih lip po središčih krajevnih skupnosti se je v 
letu 2016 turistična zveza odločila vsako leto v drug 
kraj zasaditi sevniško voščenko. Po Loki pri Zidanem 
Mostu in Boštanju tako od aprila sevniška voščenka 
krasi tudi vrt pri šoli v Krmelju.

Svoj praznik je zaznamovala Krajevna skupnost 
Sevnica. Prejemnika zlate plakete Krajevne skupnosti 
Sevnica sta postala Alenka Krenčič Zagode in Društvo 
borilnih veščin IPPON Sevnica.

Slovenska filantropija v maju organizira Nacionalni 
teden prostovoljstva in ob tej priložnosti podeljuje 
posebna priznanja. Strokovna komisija je naziv 
prostovoljstvu prijazno mesto potrdila oziroma v letu 
2018 vnovič podelila tudi Občini Sevnica.

Zlati jubilej je imelo letos že 50. občinsko oziroma 
kvalifikacijsko tekmovanje Kaj veš o prometu, ki sta 
ga organizirala Občina Sevnica in Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica v 
sodelovanju z osnovnimi šolami, Policijsko postajo 
Sevnica in Avtošolo Prah Sevnica.
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V prostorih Mladinskega centra Sevnica je v sklopu 
projekta Večgeneracijski center Posavje, ki ga 
izvajajo na Družinskem inštitutu Zaupanje, nastajal 
velik stenski mozaik. Pod umetniškim oblikovanjem 
Irene Ameršek in Nataše Žičkar ter s sodelovanjem 
prostovoljcev so v mozaik povezani različni sevniški 
motivi, med njimi grad in lipa, pa tudi mladinski 
motivi. 

Odlični odzivi obiskovalcev in sodelujočih po 
izvedbi 8. Festivala modre frankinje v organizaciji 
KŠTM Sevnica so junija ponovno utrdili mesto tega 
edinstvenega vinsko-kulinaričnega dogodka, ki krepi 
prepoznavnost Sevnice in Posavja.

Krajevni praznik so na Blanci praznovali s ciklom 
družabnih dogodkov in podelitvijo priznanj. Javno 
pohvalo sta prejela Stanislav Žibert in Stanislav 
Slemenšek, plaketo pa Jožef Mirt, Štefanija Vidrih in 
Vesna Mirt.

Na sevniškem gradu je potekal sprejem 
najuspešnejših učenk in učencev osnovnih šol 
sevniške občine. Pohvalo in knjižno darilo, letos 
izdano monografijo o življenju Ernesta Kruleja, je 
prejelo 34 učenk in učencev, ki so jih predlagale šole.

V Kulturni dvorani Sevnica je junija potekalo posavsko 
praznovanje dneva državnosti s slavnostnim 
koncertom Godbe Sevnica v soorganizaciji Občine 
Sevnica in KŠTM Sevnica.

Pred koncertom je bila pred blokom na Planinski cesti 
29 v Sevnici v organizaciji sevniškega območnega 
Združenja veteranov vojne za Slovenijo organizirana 
obeležitev 50. obletnice obstoja Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije in 27. obletnice odhoda enote za 
posebne namene Teritorialne obrambe Sevnica v 
Krakovski gozd.

Kulturno-umetniško društvo Anton Umek–Okiški 
Boštanj je junija pripravilo proslavo ob 180. obletnici 
pesnikovega rojstva. Bogat in domiseln kulturni 
program je potekal pri rojstni hiši pesnika na Vrhu pri 
Boštanju. 

V sklopu priprave strategije razvoja turizma občine 
Sevnica za obdobje 2019–2024 so pripravljavci 
strategije – brežiška Fakulteta za turizem, Občina 
Sevnica in KŠTM Sevnica – pripravili dve strokovni 
ekskurziji, namenjeni obisku ter spoznavanju 
turistične ponudbe in ponudnikov na prostranem 
območju sevniške občine na obeh bregovih Save.

V tem šolskem letu so na osnovnih šolah v Tržišču, 
Krmelju, Šentjanžu, Boštanju in Sevnici potekali 
Ustvarjalnikovi podjetniški krožki. Oblikovali so 11 
novih idej in jih predstavili na sklepni prireditvi v 
Osnovni šoli Krmelj.

Konec maja je v Sevnici že drugo leto zapored potekal 
dogodek, namenjen promociji varnega potapljanja z 
naslovom Pogled v modro. Pri sevniškem športnem 
domu se je v montažnem bazenu v potapljanju 
preizkusilo več kot 300 šolarjev sevniške občine in 
gasilska mladina.

Svoj krajevni praznik je z osrednjo slovesnostjo v 
prenovljeni kulturni dvorani zaznamovala Krajevna 
skupnost Tržišče. Letošnji prejemniki priznanj so 
Lojzka Virant, Štefka Keše, Branko Debeljak in 
Društvo podeželske mladine Tržišče.

Konec maja je Sevnica gostila velik glasbeni dogodek 
v počastitev 40 let delovanja Godbe Sevnica in 110 
let godbeništva v Sevnici. Med gosti Godbe Sevnica 
so bili številni posavski orkestri in mažoretne skupine. 
(Foto: Neda Busar)

Sevnica je na osrednjem dogodku trajnostnega 
turizma v Sloveniji, ki je potekal na Cerknem, svečano 
prejela srebrni znak Slovenija Green Destination. 

Od praznika do praznika
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Občinski odbor Združenja borcev za vrednote NOB 
Sevnica je julija pripravil slovesno sejo, posvečeno 
letošnji 70-letnici delovanja zveze. Ob tej priložnosti 
so podelili jubilejna priznanja Republiškega odbora 
Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije. 

Julija je na Lisci z okolico v organizaciji Centra šolskih 
in obšolskih dejavnosti in Občine Sevnica potekal 
raziskovalni tabor, na katerem so študenti in dijaki 
iskali nove možnosti za oblikovanje osrednjega cilja 
tabora – vzpostavitve učnega okolja za mlade na 
Lisci. Odprta je bila nova naravoslovna učilnica.

Športno društvo Partizan Sevnica je v grajskem 
parku konec avgusta priredilo Vseslovensko sokolsko 
športno akademijo, tudi s poudarkom na praznovanju 
110-letnice organizirane športne dejavnosti v Sevnici 
in občini.

Novo šolsko leto se je septembra začelo na sedmih 
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki 
delujejo na devetih lokacijah v občini Sevnica. V 
šolske klopi je sedlo 1446 učencev. Predšolska vzgoja 
je zagotovljena na osmih lokacijah v občini. 

Sevnica se je pridružila športno-dobrodelnemu 
projektu Bogomira Dolenca, tekača in triatlonca, ki 
je v 42 dneh pretekel 42 maratonov. V organizaciji 
KŠTM Sevnica in Atletskega kluba Sevnica sta hkrati 
potekali tudi tek Sevniška 10ka in otroški teki na 
različne razdalje. (Foto: Milan Ogorevc)

Ciljem nacionalnega meseca skupnega branja 
2018 se je pridružila tudi Knjižnica Sevnica, ki na 
podlagi načel prostega in enakopravnega dostopa 
do zapisanih dosežkov človeškega znanja skrbi za 
intelektualne in kulturne potrebe prebivalcev občine 
Sevnica, podpira vseživljenjsko učenje in razvija 
pismenost ter tako pripomore k vsestranskemu 
napredku posameznika in skupnosti. 

Po celotedenskem programu aktivnosti je osrednja 
prireditev Evropskega tedna mobilnosti potekala na 
Osnovni šoli Tržišče. 

Sevnica, ki je na nedavnem regijskem ocenjevanju 
Moja dežela, lepa in gostoljubna osvojila prvo mesto 
v kategoriji manjših mest, je z novimi ozelenitvami od 
zdaj še prijaznejša. V sodelovanju občine in Komunale 
Sevnica je septembra potekala saditev dreves na več 
frekventnih mestnih lokacijah.

Rožnati oktober je svetovni mesec ozaveščanja o raku 
dojk. Na ta pomen in pomen preventive, zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega zdravljenja po bolezni so 
v Sevnici opozarjala tudi lična, v rožnato pletenino 
ovita drevesa.

Zdravstveni dom Sevnica je skupaj s sevniškim 
območnim združenjem Rdečega križa obeležil 
prvi svetovni dan oživljanja. Potekale so delavnice 
temeljnih postopkov oživljanja z uporabo 
avtomatskega defibrilatorja, in sicer na več 
javno dostopnih lokacijah v občini. Javna mreža 
defibrilatorjev je s preglednostjo na zemljevidu 
urejena na spletni strani Občine Sevnica.

Cilj projekta Najboljša riba je posavska riba je 
izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi 
prehrani, povečati zanimanje za preskrbo s svežimi 
in kakovostnimi posavskimi ribami ter povečati tudi 
neposredno trženje svežih rib. Dne 4. oktobra je v 
sklopu projekta po celotnem Posavju potekala tako 
imenovana Posavska ribja malica.

V sklopu projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo 
Posavje je septembra potekalo izobraževanje 
vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti. Vodniki 
bodo svoja znanja z veseljem prenašali vsem, ki jih 
zanima resnično bogat in pester nabor posebnosti 
Lisce. 

Od praznika do praznika
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Od praznika do praznika

Občina Sevnica je bila oktobra skupaj s Planinskim 
društvom Lisca, Policijsko postajo Sevnica, 
Zdravstvenim domom Sevnica, Prostovoljnim 
gasilskim društvom Sevnica, Gasilsko zvezo Sevnica 
in Območno enoto reševalnih psov Dolenjske 
organizator že drugega srečanja z imenom Skupaj na 
Lisco 2018. 

Sevnica je oktobra gostila vsakoletno srečanje 
direktorjev podjetij mreže Kompas. Poleg delovnega 
sestanka, ki so ga opravili na Gradu Sevnica kot 
osrednjem protokolarnem in kulturnem objektu, 
je bil obisk občine tudi izjemna priložnost za 
predstavitev domačih turističnih potencialov. 

Krajevni praznik v drugi polovici oktobra praznuje 
Krajevna skupnost Krmelj. Priznanja za prizadevno 
delo in dosežke so letos namenili Vojku Kosu, Ovčarski 
kmetiji Urban in podjetju Doga Galvana d. o. o.

Vrata praznovanju občinskega praznika vsako leto 
odpira praznik krajevne skupnosti Šentjanž. Tudi v 
tej prijetni in družabno zelo angažirani skupnosti 
ob koncu meseca oktobra vselej pripravijo osrednjo 
prireditev. Ker so bile Grajske novice v času letošnjega 
praznika že na poti v nabiralnike vseh gospodinjstev, 
smo izbrali eno od fotografij, posnetih na lanski 
slovesnosti.

Spoštovane občanke, spoštovani občani.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam in se vam zahvaljujem 
za dobro sodelovanje, povezovalno delo ter
odgovorno in trajno razvojno naravnanost. 

Še predvsem hvala za naklonjenost in spoštovanje, 
ki ga z vašim vsakodnevnim angažiranjem in delom 

izkazujete domačim krajem. 

Vsem želim lep praznični mesec in vabljeni, da se v čim večjem številu 
srečujemo na dogodkih, predstavljenih v koledarju prireditev.

S spoštovanjem,
župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci
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Na svoji zadnji seji v tem mandatu se je 24. oktobra 
sestal Občinski svet Občine Sevnica. Sprejeli so 
poročilo o delu nadzornega odbora v tem letu in se 
seznanili s konceptom ureditve območja sevniške 
železniške postaje. S področja družbenih dejavnosti 
so obravnavali in soglašali s sklepom o določitvi cen 
vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 
območju občine. 

Občinski svet je v sklepnem delu seje opravil več 
kadrovskih imenovanj v svete javnih zavodov, 
soglasno pa sprejel tudi sklep o dobitnikih priznanj 
Občine Sevnica v letu 2018. Priznanja Občine Sevnica 
bo podelil župan Srečko Ocvirk na osrednji slovesnosti 
ob občinskem prazniku, ki bo 9. novembra 2018 v 
Športnem domu Sevnica z začetkom ob 17. uri.

Prejemniki letošnjih občinskih priznanj: 

Zadnja seja 6. sklica 
Občinskega sveta 
Občine Sevnica

Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov 
Posavja ves čas razvija kot turistična, športno-
rekreacijska in vzgojno-izobraževalna destinacija. 
Omogoča večdnevni oddih, pa tudi izvajanje 
obšolskih dejavnosti in izobraževanj, saj jo odlikujejo 
raznovrstne naravne danosti, primerne tudi za 
tovrstne namene. Ves navedeni potencial Lisce se 
v različnih aktivnostih prepleta tudi z vsebinami 
projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje.

Ena osrednjih vsebin opisanega projekta je bilo 
izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni 
poti, ki je septembra letos potekalo pod strokovnim 
vodstvom Dušana Klenovška iz Kozjanskega 
parka. Celotna trasa Jurkove učne poti zajema 
okrog 2,5-kilometrsko krožno pot po vrhu Lisce, 
ki izpostavlja vse rastlinske in živalske posebnosti, 
tradicijo Lisce in zgodovino njenih objektov, druge 
posebnosti in razne dogodke. 

Predstavitev vsebin Jurkove učne poti so predstavili 
vodniki v sklopu dneva odprtih vrat Lisce 20. oktobra.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina 
Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

 

 

 

 

  

Po nova znanja in doživetja na Jurkovo učno pot! 

Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov Posavja kontinuirano razvija kot turistična, športno-
rekreacijska in vzgojno-izobraževalna destinacija. Omogoča večdnevni oddih, pa tudi izvajanje 
obšolskih dejavnosti in izobraževanj, saj jo odlikujejo raznolike naravne danosti, primerne tudi za 
tovrstne namene. Ves navedeni potencial Lisce se skozi različne aktivnosti prepleta tudi skozi 
vsebine projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. 

Ena osrednjih vsebin zgoraj opisanega projekta je bilo izobraževanje vodnikov za vodenje po 
Jurkovi učni poti, ki je septembra letos potekalo pod strokovnim vodstvom Dušana Klenovška iz 
Kozjanskega parka. Celotna trasa Jurkove učne poti zajema okrog 2,5-kilometrsko krožno pot 
po vrhu Lisce, ki izpostavlja vse rastlinske in živalske posebnosti, tradicijo Lisce in zgodovine 
njenih objektov, druge posebnosti in razne dogodke. Predstavitev vsebin Jurkove učne poti s 
strani novih vodnikov je v okviru dneva odprtih vrat Lisce potekalo 20. oktobra.  

2 FOTOGRAFIJI 

 

 

 

 

 

Po Jurkovi učni poti

V sklopu projekta Najboljša riba je posavska riba 
so na Osnovni šoli Boštanj in Osnovni šoli Sava 
Kladnika Sevnica pridobili novi naravoslovni učilnici 
na prostem. Obe pridobitvi učencem omogočata 
izpopolnjene možnosti za vzgojno-izobraževalno 
delo na prostem in seveda tudi kakovostno preživeti 
čas v naravi. 

Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje  Operativnega 
programa za pomorstvo in ribištvo Republike 
Slovenije 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

 

 

 

Naravoslovni učilnici v Boštanju in Sevnici 

V okviru projekta Najboljša riba je posavska riba so na Osnovni šoli Boštanj in na Osnovni šoli 
Sava Kladnika Sevnica pridobili novi naravoslovni učilnici na prostem. Obe pridobitvi učencem 
omogočata izpopolnjene pogoje za vzgojno-izobraževalno delo na prostem in seveda tudi 
kakovostno preživet čas v naravi.  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je 
odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje  Operativnega programa za 
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

2 FOTOGRAFIJI 

 

 

Prikaz dejavnosti gasilcev Gasilske zveze Sevnica 

13. oktobra je na parkirišču za HTC v Sevnici potekal osrednji dogodek v okviru meseca požarne 
varnosti: prikaz dejavnosti gasilcev Gasilske zveze Sevnica. Prikazali so vozila in opremo, 
potrebno za gašenje in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Na ogled so bile različne 
demonstracijske vaje gasilcev ob nesrečah, med drugim tudi predstavitev reševanja s 
specialnim vozilom za reševanje z višin Multistar. 

2 FOTOGRAFIJI 

 

Naravoslovni učilnici 
v Boštanju in Sevnici

Dne 13. oktobra je na parkirišču za HTC v Sevnici 
potekal osrednji dogodek v sklopu meseca požarne 
varnosti: prikaz dejavnosti Gasilske zveze Sevnica. 

Prikaz dejavnosti gasilcev

Prikazali so vozila in opremo, potrebno za gašenje in 
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Na ogled 
so bile različne demonstracijske vaje gasilcev ob 
nesrečah, med drugim tudi predstavitev reševanja s 
specialnim vozilom za reševanje z višin Multistar.

Občinske strani

Grb Občine Sevnica prejme

INDE, d. o. o., SEVNICA

Zlato plaketo Občine Sevnica prejmetaa

DRUŠTVO 
SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER 

SEVNICA

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN 
IPPON SEVNICA

Srebrno plaketo Občine Sevnica prejmejo

FRANC DOBOVŠEK
DARINKA AVGUŠTIN
GOSTILNA REPOVŽ
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Po občini

www.visit-sevnica.com

 
Na Rdečem križu Sevnica že nekaj let pripravljamo 
dobrodelno akcijo Drobtinica, s katero zbiramo 
sredstva za otroke naše občine. 
Naši prostovoljci so z dobro voljo pripravili razne 
domače dobrote, veliko odličnega domačega 
kruha, razne vrste potic, kolačev, peciva in piškotov, 
dodali so še druge domače dobrote – sadje, 
zelenjavo, zelišča, med in kostanj. Vse to so ponudili 
obiskovalcem na stojnicah v zameno za prostovoljne 
prispevke. Stojnice smo imeli pred večjimi trgovskimi 
centri (Mercator, Tuš in Spar) v Sevnici in Boštanju. 
V sončnem sobotnem dopoldnevu smo imeli veliko 
obiskovalcev, ki so radi poskusili in vzeli domače 
dobrote ter tudi prispevali po svojih zmožnostih. 
Zadovoljni smo, da  je glede na dober obisk na 
stojnicah dobrodelnost v Sevnici še vedno doma. 
Vse sodelujoče je na koncu izjemno razveselil 
podatek, da smo na treh stojnicah zbrali kar 1553 
evrov prostovoljnih prispevkov, ki jih bomo v celoti 
namenili otrokom osnovnih šol naše občine, ki bodo 
izrazile potrebe po naši pomoči. 

Iskrena hvala vsem, skoraj 40 prostovoljcem, ki so 
dobrote pripravili in brez katerih izvedba ne bi bila 
mogoča. Hvala tudi vsem obiskovalcem, saj ste 
pokazali, da vam ni vseeno za pomoči potrebne. 
  

Mojca Pinterič Krajnc, RKS OZ Sevnica

Dobrodelna akcija 
Drobtinica v Sevnici

 
Spomini na otroštvo: »Ko sem še majhen bil …«

Se še spomnite svoje najljubše igrače? Katere igre ste 
se igrali kot otrok?
Pri katerih opravilih ste sodelovali? Še hranite 
fotografije z različnih praznovanj in obredov? Bi z 
nami delili zanimivo anekdoto iz svojega otroštva?

Če doma hranite fotografije, razglednice, predmete, 
zgodbe ali drugo gradivo, povezano z našim 
najnežnejšim življenjskim obdobjem (npr. fotografije 
z rojstnodnevnih praznovanj, religioznih obredov, 
gradivo, ki priča o igračah, otroški oblačilni kulturi, 
družabnih igrah, otroških opravilih ipd.), vas vabimo 
k sodelovanju v sredo, 7. novembra 2018, od 10. do 
17. ure v Domoznanski oddelek Knjižnice Sevnica. 
Gradivo, ki ga boste prinesli, bomo digitalizirali in vam 
ga vrnili, zbrano digitalizirano gradivo pa shranili v 
svojem arhivu in ga delno uporabili za pripravo novih 
digitalnih zbirk na spletnem portalu digitalizirane 
kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra. 
Vsaka zgodba šteje pri snovanju življenjske zgodbe 
našega kraja.

Vir: Knjižnica Sevnica

V Knjižnici Sevnica 
zbiramo spomine 

 
Vsak zemljan lahko reši življenje, je bil slogan prvega 
svetovnega dneva oživljanja, ki so ga praznovali v 
Zdravstvenem domu Sevnica skupaj s sevniškim 
območnim združenjem Rdečega križa. Potekale so 
delavnice temeljnih postopkov oživljanja z uporabo 
avtomatskega defibrilatorja, in sicer na več javno 
dostopnih lokacijah po občini: v Šentjanžu, Krmelju, 
Tržišču, na Blanci, Studencu, v Loki pri Zidanem 
Mostu, Sevnici in Boštanju. 

Udeleženci delavnic so imeli možnost izkusiti, 
kako pristopiti k poškodovanemu ali nenadno 
obolelemu, kako oceniti stanje in izvajati temeljne 
postopke oživljanja ter kako uporabiti avtomatski 
defibrilator. Mojca Vidmar iz Centra za krepitev 
zdravja Zdravstvenega doma Sevnica je pojasnila, 
da izvajalci delavnic ugotavljajo, da je strah 
pomagati poškodovanemu ali nenadno obolelemu 
še vedno zelo prisoten, strah jih je tudi uporababiti 
avtomatski defibrilator, saj so prepričani, da lahko 
poslabšajo prvotno stanje. Glede na ugotovitve so si 
edini, da je treba ljudem še bolj približati temeljne 
postopke oživljanja in jih opolnomočiti za uporabo 
defibrilatorja. »S podobnimi akcijami, kot smo jo 
izvedli, bomo zagotovo spodbudili občane k večji 
ozaveščenosti in aktivnosti na tem področju,« so 
prepričani v sevniški hiši zdravja. 

Pomembno pa je tudi poznavanje lokacij javno 
dostopnih defibrilatorjev. Na območju sevniške 
občine je bilo v preteklosti v sodelovanju različnih 
institucij in na veliko pobud občanov nabavljeno 
večje število defibrilatorjev, ki so javno dostopni. Z 
namenom celovitega, sistematičnega in rednega 
vzdrževanje sta Občina Sevnica in Zdravstveni dom 
Sevnica pristopila k organiziranju javne mreže 
defibrilatorjev, zagotovljena so sredstva za redno 
vzdrževanje, hitra preglednost pa je z zemljevidom 
urejena na spletni strani Občine Sevnica. 
  

Vir: Zdravstveni dom Sevnica in Občina Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica 
aktivno zaznamoval prvi 
svetovni dan oživljanja

 
V torek, 16. oktobra, je na gradu Sevnica potekal 
tradicionalni Dan odprtih vrat Rotary kluba Sevnica 
z naslovom ABC oživljanja. Doktor Jurij Pesjak je 
zbranim predstavil, kako ravnati z nezavestnimi 
ljudmi, ki dihajo, in kako s tistimi, ki ne. Tako smo 
osvežili svoje znanje o tem, kdaj klicati 112, kako 

oživljati, kako se uporablja defibrilator in tudi, 
kje v naši občini so defibrilatorji. Pomemben del 
predavanja je bil tudi praktični prikaz oživljanja na 
lutki, tako da smo lahko svoje znanje in ritem, ki je 
potreben pri oživljanju, tudi praktično preizkusili. 
Program sta popestrila učenca Glasbene šole Sevnica 
s svojimi odličnimi glasbenimi vložki. 
  

Sanja Slemenšek

Dan odprtih vrat 
Rotary kluba Sevnica Svoj visoki jubilej, 90. rojstni dan, je pred kratkim 

praznovala Žibert Rozalija iz Rovišč pri Studencu. Na 
pusto in deževno soboto smo ji šli voščit predstavniki 
Krajevne organizacije Rdečega križa Studenec, 
predstavniki Društva izgnancev Studenec, pridružil 
se je tudi župan Srečko Ocvirk. Sobota  se je v hipu 
spremenila v lep, svetel dan, kajti gospa Rozalija nas 
je s svojimi najbližjimi pričakala že zunaj. S svojim 
optimizmom, dobro voljo in hudomušnostjo nam je 
vsem res polepšala dan. Povedala je, da ji v življenju 
ni bilo vedno postlano  z rožicami, kmalu je ovdovela 
in ostala sama s petimi otroki,  vendar ji  je s trdim 
delom, skromnostjo,  molitvijo in razumevanjem 
uspelo prebroditi vse težave v življenju. 

Gospe Rozaliji smo iskreno zaželeli, da bi ostala 
tako dobrovoljna, predvsem pa, da bi ji bilo zdravje 
naklonjeno.
 

Slavica Ivačič, Krajevna organizacija Rdečega križa Studenec

90 let Rozalije Žibert 
iz Rovišč pri Studencu
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Po občini

OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje èlane in partnerje na naslednje prireditve:

Na (iz objektivnih vzrokov preložen)  
POHOD KRISTIJANA JANCA, 
5. novembra 2018.                     

 

Informacije in prijave osebno v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10. - 13. ure, 
ali na tel.št.  ali na spletni naslov 041-378-153 info@sevnica.zvvs.si

www.sevnica.zvvs.si

Naroèena objava

Odhod na izhodišèe bo ob 9. uri z avtobusne postaje Sevnica.  
Prijavite se do 3.11.2018.

www.kstm.si

Nedeljsko popoldne 14. oktobra smo v Boštanju 
popestrili člani UO društva TVD Partizan pod 
vodstvom mag. Klaudije Redenšek z organizacijo že 
tradicionalnega kulturno-športnega srečanja pod 
lipami. 

Čeprav lepo travnato nogometno igrišče ni bilo 
preveč oblegano z nogometaši, je bilo nekaj več 
interesa na štiristeznem balinišču in pod košarkarskim 
košem. Kulturni del so popestrili članice ŽPZ Azaleja 
in ljudski pevci Boštanj. Z lastno poezijo se je tudi 
letos predstavila tajnica društva in KS Boštanj 
Marjetka Flisek in s poezijo A. Umeka Okiškega Jelka 
Bec. Dobro vzdušje ob lepem vremenu je popestril 
še učitelj diatonične harmonike Gregor Golob. 
Aktiv žena Boštanj pod vodstvom Nike Udovč je 
kot vedno kulinarično začinil prijetno prireditev. 
S svojo navzočnostjo sta prireditev počastila tudi 
župan Srečko Ocvirk in direktorica zavoda KŠTM 

Mojca Pernovšek, prišel pa je tudi v New Yorku živeči 
slovenski akademski slikar Miro Zupančič z ženo. 
V izobilju je bilo tudi pečenega kostanja in rujne 
kapljice iz Zalaščkovega vinograda in Kleti Krško.
 

Janez Levstik,
 foto: Dušan Flisek

Prijetno pod lipami 
v Boštanju 

V Domu upokojencev Sevnica je 26. septembra v  
krogu sorodnikov, predstavnikov lokalne skupnosti 
in zaposlenih praznovala svoj 99. rojstni dan Terezija 
Felicijan, najstarejša stanovalka doma. 

Rodila se je leta 1919 v kraju Sveta Marjeta pri Raki, 
bila leta 1941 izgnana v Nemčijo, po vrnitvi domov pa 
se je z družino naselila v Koritnico pri Raki. Nazadnje 
je gospa Terezija živela  v Peklu, v bližini  Jablanice pri 
Boštanju, leta 2011 pa so jo zaradi zdravstvenih težav 
sprejeli v Dom upokojencev Sevnica. 
Gospa Felicijan je mati sedmih otrok, je babica in 
prababica številnim vnukom in pravnukom. O svojem 
življenju pravi, da ni bilo postlano z rožicami, se pa 
zelo rada spominja veselih trenutkov, preživetih v 
krogu družine. Še zdaj pa se najbolj razveseli, kadar 
jo njeni domači odpeljejo v Pekel. 

Zaposleni in stanovalci ji ob njenem jubileju čestitamo 
in ji želimo obilo zdravja ter veselih druženj v našem 
domu. 
                                                                                                                                                      

                Darja Borin

99 let Terezije Felicijan

  
Izkušnja, pridobljena z učenjem, in prostovoljnim 
delom je glavni cilj EVS prostovoljstva znotraj 
programa ERASMUS+. Letos so sicer nastale manjše 
spremembe. EVS prostovoljstvo se je spremenilo v 
Projekte prostovoljstva znotraj programa Evropske 
solidarnostne enote. Možnost lahko izkoristijo mladi, 
stari od 18 do 30 let. Novost je tudi ta, da se lahko 
mladi udeležijo dolgotrajne prostovoljne izkušnje (od 
2 do 12 mesecev) ne samo v tujini, ampak tudi v svoji 
državi.

Zavod Veles na kmetiji Veles omogoča takšno 
doživetje. Letos sta znotraj organizacije dba 
prostovoljca, ki opravljata evropsko prostovoljno 
službo. Zakaj se je za takšno izkušnjo odločila 
Marina in kaj je z njo pridobila, lahko preberete v 
nadaljevanju.
''Zame je biti EVS-prostovoljka velikega pomena. 
Toda najpomembnejše je zagotovo pridobivanje 
nove življenjske izkušnje: prostovoljno delo, druga 
država, kraj, ljudje in različni načini življenja. Jaz sem
prostovoljka na kmetiji Veles. Ustanovitelja te 
kmetije sta Petra Jazbec in Janez Jordan.
Kmetija temelji na trajnostnem načinu življenju, kar 
je bil glavni razlog za mojo prijavo na EVS. Tega ne 
poznam dobro, sem pa nekaj prebrala in le malo 
videla. Zaradi zanimanja za trajnost, permakulturo in 
vrtnarjenje sem se prijavila za ta projekt. Veliko sem 
se naučila, vendar sem dobila še veliko več. Povezala 
sem se z ustanovitelji, veliko sem se naučila o sebi in 
se osebno razvila. Res sem dobila odlično izkušnjo. 
Bila sem vznemirjena, ko me je Petra vprašala, ali 
se želim udeležiti tega projekta, in vesela, ker sem v 
občutila, da mora biti moj naslednji korak v življenju 
takšen. Hkrati je bil ta projekt zame velik izziv. 
Živeti šest mesecev na kmetiji, se udeležiti različnih 
projektov in delavnic, živeti in delati z veliko ljudmi 
... Ob tem sem spoznala veliko dobrega in novega. 
Prav tako sem imela nekaj osebnostnih izzivov, 
ampak to je dobro za razmislek in usmeritev, kako se 
lahko izboljšam na osebni in prostovoljni ravni. Tudi v 
težkih časih mi je ob strani stala družina. Ta projekt si 
bom zagotovo zapomnila in vesela sem, da sem del 
tega kmečkega življenja in družine.«

Marina Horvat, EVS prostovoljka v Zavodu Veles

Prostovoljstvo 
kot izkušnja
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TZOS

 
»Naj sevniška občina postane prva občina v 
Sloveniji, ki bo prepovedala uporabo plastičnih 
vrečk.« Anton Komat
 
Kot že sedmič do zdaj se je zadnjo septembrsko 
nedeljo v Šentjanžu veliko dogajalo. V organizaciji 
Turističnega društva Šentjanž so najrazličnejši 
rokodelci, pridelovalci domače hrane in gospodinje na 
prodaj postavili svoje izdelke in pridelke. Dogajanje so 
v svojem hramčku še dodatno popestrili in nadgradili 
tudi člani Društva vinogradnikov Šentjanž in učenci 
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Natanko ob 
11.11 pa so na prostoru pred Gostilno Repovž odprli 
razstavo del letošnjih dogodkov ArtEko. Edinstveno 
galerijo na prostem, na steni Repovževe štale, so 
krasila dela umetnikov, ki so jih na začetku julija 
ustvarjali na domačiji Felicijan v Peklu pri Šentjanžu 
in bienalno 14 dni prej na gradu Podsreda. 

Umetniki so opozarjali na problem plastike, ki 
so jo uporabljali kot material za ustvarjanje in jo 
tako reciklirali. Kako zelo nespametna in obstoju 
človeštva, najrazličnejšim živalskim vrstam in naravi 
nasploh grozeča je uporaba plastike, je na dogodku 
opozoril tudi publicist in okoljevarstvenik Anton 
Komat ter pozval, naj sevniška občina postane 
prva občina v Sloveniji, ki bo prepovedala uporabo 
plastičnih vrečk. Na prireditvi je zbrane nagovoril tudi 
župan Srečko Ocvirk. Na odprtju je bila tudi večina 
umetnikov, ki je letos ustvarjala na dogodkih ArtEko. 
Pod taktirko Jerce Šantej so tako svojo umetniško 
slo v duhu plastike izživeli Ana Žerjal iz Kopra, Tomaž 
Dernovšek – Vinči iz Hotiča pri Litiji, Mojca Marija 
Vilar iz Domžal, Marko Kovačič iz Ljubljane, Jože 
Šubic iz Maribora, Toni Vučajnk iz Dobove, Judith in 
Tone Zgonec iz Boštanja, Matic Svažič in Ana jazbec iz 
Sevnice, Dime Temkov iz Makedonije, Maja Briski in 
Zaneto Paulin iz Hrvaške ter Ksenja Gorenak in Tina 
Konec iz Štajerske. 
Dogodek je nepozabno popestril duet Zoran Košir 
na kitari in Andrej Fon na saksofonu. V nedeljo je 
bilo v Šentjanžu »peklensko« lepo. Če se nam tokrat 
niste mogli pridružiti, vas že zdaj vabimo, da se nam 
prihodnje leto. 

Petra Majcen
Foto: Judith Zgonec

8. Šentjanška tržnica 
in odprtje razstave del 
ArtEko Šentjanž 2018

V sklopu prireditev Jesen na vasi je v petek, 12. 
oktobra, TD Tržišče pripravilo fotografsko razstavo, na 
kateri smo lahko z očmi domačih avtorjev občudovali 
prelepe kotičke v naši krajevni skupnosti. Dogodek 
so s svojimi nastopi obogatili učenci OŠ Tržišče pod 
mentorstvom Irene Muzga, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik 
KS Tržišče Janez Virant in podžupan občine Sevnica 
Janez Kukec. 

Sledila je razglasitev treh najboljših fotografij. 
Nagrade so prejeli Jure Tratar, Mario Skušek in kot 
najboljši Stane Markovič. Izbrane fotografije krasijo 
tudi novi koledar TD Tržišče, avtorice Nevenke Flajs. 
Po prireditvi je bil na vrsti ogled razstave čudovitih 
fotografij v prostorih Kulturne dvorane Tržišče. Večer 
pa smo sklenili s pogostitvijo, ki so jo pripravile 
članice društva. 
Iskrena hvala vsem avtorjem fotografij, ki so 
sodelovali v nagradnem natečaju, in vabljeni, da v 
čim večjem številu sodelujete tudi v prihodnje. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Ogled razstave v prostorih kulturne dvorane (foto: Jure Tratar)

Odprtje fotografske 
razstave v Tržišču

  
V nedeljo, 14. oktobra, je v organizaciji TD Tržišče 
potekala osrednja prireditev v sklopu prireditev Jesen 
na vasi, ki smo jo poimenovali Pr´ns na vas´dogaja. 
Zbrali smo se v lepo obnovljeni kulturni dvorani v 
Tržišču. 
Nastopili so učenci OŠ Tržišče. Valentin Knez je zaigral 
nekaj poskočnih narodno-zabavnih pesmi. Učenke 
OŠ Tržišče pod mentorstvom Vere Dragan pa so v 
recitaciji predstavile naš domači kraj. Naši osrednji 
gosti so prišli iz Gorenjske, člani Društva upokojencev 
Bukovica Šinkov Turen, člani Turističnega društva 
Vodice ter narodne noše iz Vodic. Predstavili so se s 
prelepimi ljudskimi in narodnimi pesmimi. Recitacije, 
pripovedi in skeči pa so privabili nasmeh na obraze 
obiskovalcev. 

Prireditev je povezovala Milena Knez, predsednica TD 
Tržišče. Po prireditvi so si obiskovalci lahko ogledali 
še fotografsko razstavo s prečudovitimi posnetki iz 
naših vasi. 
Dogodek smo sklenili s prijetnim druženjem pred 
kulturno dvorano, članice TD in Aktiva kmečkih žena 
iz Tržišča pa so poskrbele za slastne prigrizke. Prijetno 
je zadišalo tudi po pečenem kostanju in jabolkih, ki sta 
jih pripravila skavta iz Tržišča. Seveda ne gre pozabiti 
niti na izvrstno kapljico domačih vinogradnikov in 
Matjaža Goloba. Prav njegov cviček, pridelan lani, pa 
je dobil najvišjo oceno na društvenem ocenjevanju 
vin. 
Iskrena hvala vsem društvom in posameznikom, ki 
so kakorkoli pomagali pri organizaciji in izpeljavi teh 
prireditev.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Gostje iz Gorenjske in Valentin Knez na harmoniki 
(foto: TD Tržišče)

Jesen na vasi  v Tržišču – 
Pr ´ns na vas´ dogaja   

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

degustacija dobrot 

Ekološkega čebelarstva 

Metelko

s čebeljimi 

pridelki in izdelki

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 2.11.2018

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

 

V četrtek, 27. septembra, na svetovni dan turizma 
je na gradu potekala prireditev Invazivke na poti, 
predavanje in razstava o invazivnih tujerodnih vrstah 
v gozdovih. Na predavanju smo spoznali, kaj so 
tujerodne vrste, kako pridejo k nam, kako se širijo 
in kako preprečiti njihov negativni vpliv na naravo, 
gospodarstvo in zdravje ljudi. Predavala je dr. Andreja 
Kavčič z Gozdarskega inštituta Slovenije, ogledali smo 
si tudi kratek film o tujerodnih vrstah pri nas. 
Predavanje in razstavo so pripravili Gozdarski inštitut 
Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za 
gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis v sklopu 
projekta LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in 
ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu). 
Razstava je na ogled do 4. novembra, v času, ko je 
grad odprt. Vstopnine ni. 
Več informacij na: www.tujerodne-vrste.info.
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Invazivke na poti

www.mojaobcina.si/sevnica
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Turizem

delovni èas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

www.visit-sevnica.com
dozivljaj@kstm.si

Domaèa darila
prižgejo

NOVA 
PONUDBA
 

praznièno iskrico sreèe.

Pohodniki potrebujete primerno pohodno obutev in 
oblačila. Pohod je na lastno odgovornost.  V startnino 
so vključeni degustacijski kozarec, topla malica ob 
koncu pohoda in poskušnja domačih dobrot med 
pohodom.

Več informaciji o startnini in prijave na  041 270 747. 
Dobro voljo prinesite s seboj, za vse drugo bomo 
poskrbeli mi. 
VLJUDNO VABLJENI. 

Turistično društvo Tržišče, Milena Knez

Martinov pohod od Pletenke 
velikanke v Tržišču  na Malkovec
Zbiranje in start že tradicionalnega Martinovega 
pohoda je pri pletenki velikanki v Tržišču. Vsako leto 
najbližjo soboto martinovemu Truristično društvo 
Tržišče organizira tradicionalni Martinov pohod od 
Pletenke velikanke v Tržišču do čudovitih malkovških 
goric, letos bo to v soboto, 10. novembra, ob 10. uri. 
Pot nas bo vodila po gozdnih in travniških poteh, na 
poti nas bodo pozdravili vedno prijazni in gostoljubni 
domačini, čakajo nas presenečenja in različne 
doživljajske točke ... Pustite se presenetiti. Ves dan 
bodo z nami tudi naši mladi muzikanti, ki bodo 
poskrbeli, da bo naš korak bolj prožen in lahak. V 
sodelovanju z Društvom vinogradnikov Malkovec 
bomo podrli klopotec pri zidanici, katere lastnik je 
lani prejel najvišjo oceno za cviček. Seveda bomo 
ta dan krstili mošt v vino, saj nas bo obiskal tudi 
naš, turistični gospod škof. Ves dan bomo poskušali 
domače kmečke dobrote in mlado vino, ob koncu 
pohoda pa nas bo čakala topla malica v osrčju 
malkovških goric in čudovitem pogledu na malkovški 
naravni amfiteater. 

Namig za premik

 
Spoštovani, 
  
praznični čas je čas obdarovanj, zasebnih in 
poslovnih. Izkažite pozornost svojim poslovnim/
osebnim partnerjem z izdelki iz kolekcij First Lady, 
Visit Sevnica, izbranih vin in suhomesnatih izdelkov 
ter hkrati prispevajte tudi k promociji našega kraja.  
E-katalog izdelkov kolekcij First Lady in Visit Sevnica si 
lahko ogledate na spletni strani: 
www.visit-sevnica.com. 

Če se boste odločili za nakup, prosimo za pravočasna 
naročila (vsaj 8 dni pred želenim rokom dostave), da 
bodo izdelki lahko pravočasno dobavljeni.   

Kontakt za naročila: 
07 81 65 462 
051 680 287  

e-pošta: dozivljaj@kstm.si   

Izdelke kolekcij First Lady in tudi Visit Sevnica ter 
izbrana vina in suhomesnate izdelke lahko kupite 
tudi v Turistični agenciji Doživljaj, Trg svobode 10, 
8290 Sevnica (www.dozivljaj.si) ali na gradu Sevnica, 
Cesta na grad 17, 8290 Sevnica 
(www.grad-sevnica.com). 

  
Vir: KŠTM Sevnica

Ponudba 
lokalnih izdelkov kolekcij 
First Lady in Visit Sevnica, 
izbranih vin in 
suhomesnatih izdelkov
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 2. 11., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica - degustacija Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 3. 11., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 3. 11., 
ob 9.00 in ob 10.30 Z družino bomo graščaki - grajski dan doživetij za otroke in družine Grad Sevnica KŠTM Sevnica, Društvo Sevniški graščaki, 

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica
sobota, 3. 11., 
ob 15.00

Odprtje posodobljenih javnih poti v središču Studenca 
in odprtje društvenih prostorov Aktiva žena Studenec pri šoli na Studencu Krajevna skupnost Studenec 

in Aktiv žena Studenec
sobota, 3. 11., 
ob 17.00 Peka palačink Mladinski center  Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 3. 11., 
ob 17.00 Odprtje prenovljenega odseka lokalne ceste skozi Trnovec Trnovec, 

križišče pod domačijo Jazbec Krajevna skupnost Zabukovje

sobota, 3. 11., 
ob 18.00

Osrednja prireditev s podelitvijo priznanj 
ob prazniku Krajevne skupnosti Zabukovje Večnamenski dom Zabukovje Krajevna skupnost Zabukovje

sobota, 3. 11., 
ob 19.00 Martinov večer v Šentjanžu z Vilinkami v farni cerkvi v Šentjanžu Društvo vinogradnikov Šentjanž

sobota, 3. 11., 
ob 20.00 Razočarana gospodinja - predstava Kulturna dvorana Sevnica Zimske urice, Toni, 040 33 66 72, 

zimskeurice@siol.net
nedelja, 4. 11., 
ob 10.00

Dan odprtih vrat 
arheološkega parka Ajdovski gradec

Arheološki park 
Ajdovski gradec KŠTM Sevnica

nedelja, 4. 11., 
ob 17.00 Komedija Vaško življenje Kulturni dom Loka Kulturno društvo Primož Trubar Loka

ponedeljek, 5. 11., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 5. 11., 
ob 17.00 Odprtje klekljarske razstave Mosconova galerija 

na Gradu Sevnica
Klekljarska skupina Bucike 
in Družinski inštitut Zaupanje

ponedeljek, 5. 11. 
ob 18.00 Bralni krožek za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 6. 11., 
ob 9.00

Predavanje na U3 Pater  Karel Gržan: 
Za večje zadovoljstvo v življenju Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 6. 11., 
ob 10.30

Tradicionalni pohod po Sevniški planinski poti – 
poti Lojza Motoreta Avtobusna postaja Sevnica Planinsko društvo Lisca Sevnica 

torek, 6. 11., 
ob 12.00 Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku v novih prostorih podjetja 

Komunala d.o.o. Sevnica Občina Sevnica

torek, 6. 11., 
ob 13.00

Odprtje novih prostorov in zunanjih ureditev 
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

pri podjetju 
Komunala d.o.o. Sevnica Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

torek, 6. 11., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 6. 11., 
ob 17.00

Tradicionalno srečanje 
Planinskega društva Lisca Sevnica ob občinskem prazniku

Planinsko zavetišče 
pod sv. Rokom Planinsko društvo Lisca Sevnica

torek, 6. 11., 
ob 17.00

Predstavitev knjige o življenju in delu prim. mag. Jurija Pesjaka 
ter podelitev certifikatov ISO in AACI Zdravstvenemu domu Sevnica Grad Sevnica Zdravstveni dom Sevnica

torek, 6. 11., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center  Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7. 11., 
ob 10.00

Zbiramo spomine. 
Spomini na otroštvo: "Ko sem še majhen bil ..." Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 7. 11., 
ob 15.00 Ustvarjamo lanterne Mladinski center  Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7. 11., 
ob 16.00 20 let domskega pevskega zbora Lipa Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 

enota Dom upokojencev Sevnica
sreda, 7. 11., 
ob 18.00

Dobrodelni koncert: 
Občani Sevnice, stopimo skupaj! Športni dom Sevnica Območno združenje Rdečega križa Sevnica 

in KŠTM Sevnica 
sreda, 7. 11.,
ob 18.00

Radogost večer: mlada prvakinja XVII. mednarodnega likovnega shoda 
Grad 2017 - slikarka Jana Nunčič Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 8. 11., 
ob 18.00

Španski večer s potopisnim predavanjem Barbare Resnik: 
Camino de Santiago Grad Sevnica Športno društvo Partizan Sevnica

četrtek, 8. 11., 
ob 18.00

Literarni večer Večerne zarje Društva upokojencev Sevnica: 
Ivan Cankar - Vzrasla so nebesa pod Triglavom Knjižnica Sevnica Društvo upokojencev Sevnica

petek, 9. 11., 
ob 16.00

Odprtje fotografske razstave Dejana Mijovića: 
Poletje našega življenja Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 9. 11., 
ob 17.00

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku 
s podelitvijo priznanj Občine Sevnica Športni dom Sevnica Občina Sevnica

petek, 9. 11., 
ob 18.00

Gost meseca Andrej Pešec: 
Stres in izgorelost - najdi pravo ravnovseje Mladinski center  Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 9. 11., 
ob 19.00

Odprtje likovne razstave Pavle Černigoj 
z nastopom učencev Glasbene šole Laško-Radeče

Trubarjev dom upokojencev 
Loka pri Zidanem Mostu Kulturno društvo Primož Trubar Loka

sobota, 10. 11., 
ob 7.00

Od zore do mraka: 11. celodnevno kolesarjenje po občini Sevnica 
ob občinskem prazniku

pričetek kolesarjenja 
v parku pri Občini Sevnica Kolesarsko društvo Sevnica

sobota, 10. 11., 
ob 9.00

Hitropotezni šahovski turnir 
za pokale Milana Majcna

v prostorih šahovskega kluba 
v Športnem domu Sevnica Šahovski klub Milan Majcen Sevnica

sobota, 10. 11., 
ob 10.00

Tradicionalni pohod 
od pletenke velikanke do Malkovških goric

pričetek pohoda 
pri pletenki velikanki v Tržišču Turistično društvo Tržišče

sobota, 10. 11., 
ob 12.00 Tradicionalno srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Koordinacijski odbor DIS Sevnica

sobota, 10. 11., 
ob 14.00 Blagoslov in pokušina mladega vina pri cerkvi sv. Jošta pod Lisco Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko 

Razbor in Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj
sobota, 10. 11., 
ob 15.00 Martinovanje na Studencu v šotoru na parkirišču pri 

gasilskem domu na Studencu Društvo vinogradnikov Studenec

sobota, 10. 11., 
ob 18.00 Večer mažoret Defile Športni dom Sevnica Društvo TRG Sevnica, sekcija mažorete

nedelja, 11. 11., 
ob 9.00 Tradicionalni vinogradniški Martinov pohod pričetek pohoda 

pri društveni kleti na Studencu Društvo vinogradnikov Studenec

ponedeljek, 12. 11., 
- petek, 16. 11., 
od 9.00 do 15.00

Teden odprtih vrat Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 
enota Dom upokojencev Sevnica

ponedeljek, 12. 11., 
ob 9.00 Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB pri spomeniku NOB 

na Trgu svobode v Sevnici
Združenje borcev za vrednote NOB, 
Občinski odbor Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 12. 11., 
ob 9.30 Položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici

pri spominski plošči na stavbi 
Okrajnega sodišča v Sevnici na 
Glavnem trgu

Združenje borcev za vrednote NOB, 
Občinski odbor Sevnica

ponedeljek, 12. 11., 
ob 10.00 Slavnostna seja občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Dvorana Alberta Felicijana na 

Gradu Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski 
odbor Sevnica

ponedeljek, 12. 11., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center  Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 12. 11., 
ob 15.30

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 12. 11., 
ob 16.00

Predavanje Jurija Pesjaka, dr. med., z naslovom: 
Pomen paliativne oskrbe pri starostniku Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 

enota Dom upokojencev Sevnica
torek, 13. 11., 
ob 9.00 Predavanje U3 Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 13. 11., 
ob 15.00 5. turnir Društva invalidov Sevnica v pikadu Gasilski dom Šmarčna Društvo invalidov Sevnica

torek, 13. 11., 
ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
torek, 13. 11., 
ob 17.00

Pikec Jež in Gasilko Jež - otroška predstava
za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 13. 11., 
ob 17.00 Predavanje Izzivi družbe in potreba po prostovoljstvu TVD Partizan Boštanj Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko 

solidarnost
torek, 13. 11., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center  Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 14. 11., 
ob 15.00 Ustvarjamo lanterne Mladinski center  Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 14. 11., 
ob 16.30 Občinsko tekmovanje v akrobatiki Športni dom Sevnica Športno društvo Partizan Sevnica

sreda, 14. 11., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 15. 11., 
ob 17.00

Podelitev posebnih občinskih priznanj tekmovanja 
Moja dežela - lepa in gostoljubna

Dvorana Alberta Felicijana 
na Gradu Sevnica Turistična zveza občine Sevnica

četrtek, 15. 11., 
ob 18.00 Predavanje dr. Semirja Osmanagića: Energija bosanskih piramid Kulturna dvorana Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 15. 11., 
ob 19.00

Odprtje razstave XVIII. Sevniškega likovnega shoda Grad 2018 
in odprtje likovne razstave lanskega prvaka shoda Alojza Raka

Mosconova galerija in Stara 
galerija na Gradu Sevnica

JSKD, območna izpostava Sevnica in Zveza 
kulturnih društev Sevnica

petek, 16. 11., 
ob 19.00 Partycipiraj - okrogla miza Stanovanjska problematika mladih Grad Sevnica Mladinski svet občine Sevnica

sobota, 17. 11., 
ob 16.00 Gruntovčani v Krmelju Kulturna dvorana Krmelj Društvo invalidov Sevnica

sobota, 17. 11., 
ob 16.00 Kulturno družabni večer: Kultura in umetnost nas povezujeta Brunk 7, pri družini Skoporc 

Zavrl Kulturno umetniško društvo Budna vas

sobota, 17. 11., 
ob 18.00

Praznovanje 20-letnice ustanovitve 
Društva Salezijanski mladinski center Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica

sobota, 17. 11., 
ob 19.00

78. razborski večer z gostom patrom dr. Karlom Gržanom: 
Skozi smeh in ironijo se osvobajajmo za več Dom krajanov Razbor Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko 

Razbor
nedelja, 18. 11., 
ob 9.00 5. turnir Društva invalidov Sevnica v namiznem tenisu Športni dom Sevnica Društvo invalidov Sevnica

nedelja, 18. 11., 
ob 9.00 5. spominski šahovski turnir Društva invalidov Sevnica v prostorih  šahovskega kluba v 

Športnem domu Sevnica Društvo invalidov Sevnica

ponedeljek, 19. 11., 
- sobota, 24. 11.,

Teden brezplačnega prvega vpisa novih članov 
ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 19. 11., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 19. 11., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica Inf.  in prijave na 07 

81 65 070
torek, 20. 11., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 20. 11., 
ob 18.00

Zaključek bralnega projekta Posavci beremo skupaj 2018 
s pisateljico Agato Tomažič Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 21. 11., 
- petek, 23. 11.,
 od 8.00 do 14.00

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica Varstveno delovni center  
Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota 
Sevnica

sreda, 21. 11., 
ob 15.00 Ustvarjamo lanterne Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 21. 11., 
ob 16.00 Odprtje posodobljene cestne povezave Stranje-Mrzla Planina Stranje Občina Sevnica in Občina Krško

četrtek, 22. 11., 
ob 11.00 Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: predstava Babica zima Varstveno delovni center  

Sevnica
Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota 
Sevnica

četrtek, 22. 11., 
ob 18.00 Uzbekistan - potopisno predavanje Mihaele-Janje Kolar Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 23. 11., 
ob 11.00 Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: predstava Babica zima Varstveno delovni center  

Sevnica
Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota 
Sevnica

petek, 23. 11., 
ob 16.00 Srečanje prostovoljcev Rdečega križa občine Sevnica dvorana TVD Partizan Boštanj Krajevna organizacija Rdečega križa Boštanj

petek, 23. 11., 
ob 19.30

Odprtje likovne razstave Borisa Koteskega 
s koncertom skupine Ivo Tull Trio Kulturni dom Loka Kulturno društvo Primož Trubar Loka

sobota, 24. 11., 
ob 12.30 Odprtje prenovljene in modernizirane Kladnikove ulice Kladnikova ulica v Sevnici Občina Sevnica, Krajevna skupnost Sevnica in 

ulični odbor Kladnikove ulice
sobota, 24. 11., 
ob 19.00 Prireditev mažoret Šentjanž z ansamblom Pogum športna dvorana v Šentjanžu Mažoretno društvo Šentjanž

nedelja, 25. 11., 
ob 13.00 Pohod po telških stezicah pričetek pohoda pri gasilskem 

domu na Telčah Kulturno športno društvo Telče

ponedeljek, 26. 11., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 27. 11., 
ob 9.00 Predavanje U3 Zvezdan Markovič: General Rudolf Maister Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 27. 11.,
 ob 17.00

Javna predstavitev konservatorsko-restavratorskih posegov na kamnitih 
elementih in poslikavah na hodnikih gradu Sevnica v letu 2018 ter odprtje 
pregledne razstave Konservatorsko-restavratorski posegi na gradu Sevnica

Grad Sevnica ZVKDS, območna enota Celje, KŠTM Sevnica, 
Občina Sevnica, Posavski muzej Brežice
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V petek, 28. septembra, smo na gradu Sevnica gostili 
izjemne mlade glasbenike. Trio Aeris je nastal leta 
2017 v želji po skupnem muziciranju. Mladi glasbeniki 
so se spoznali v Kölnu, na Visoki šoli za glasbo in ples. 

Saksofonistki Eva Kotar in Ajda Antolovič prihajata iz 
Slovenije, glasbena pot pa ju je popeljala v Nemčijo, 
kjer študirata v razredu priznanega kanadskega 
profesorja Daniela Gauthierja. Avstralski pianist 
Robbin Reža je študent podiplomskerga študija v 
razredu uglednega španskega profesorja Claudija 
Martineza Mehnerja. Kot solisti in v različnih 
komornih sestavih redno koncertirajo na domačih 
in tudi tujih odrih. V glasbenem večeru so se nam 
predstavili z deli skladateljev Giovannija Plattija, 
Roberta Schumanna, Gabriela Faureja in Francisa 
Poulenca. S pestrim in raznovrstnim programom so 
nam predstavili bogat zvočni spekter saksofona in 
klavirja. 

Z navdušenjem so jih poslušali in z dolgimi aplavzi 
nagradili zbrani obiskovalci, ti pa so do zadnjega 
kotička napolnili grajsko dvorano Alberta Felicijana. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Trio Aeris s koncertom 
na gradu Sevnica

Na povabilo veleposlanice Republike Češke v 
Sloveniji Vere Zemanove in veleposlanice Republike 
Slovaške Eve Pomanorenkove smo se lutkarji GLG 
Sevnica udeležili slovesnosti ob državnem prazniku 
Republike Češke in 100-letnici državnosti Republike 
Češke in Slovaške. 
Državne himne Slovenije, Češke in Slovaške so 
slovesno zadonele v dvorani Hotela Union v Ljubljani, 
veleposlanici Republike Češke in Republike Slovaške 
pa sta spregovorili o stoletni zgodovini svojih držav 
po razpadu Avstro-Ogrske monarhije, saj sta več kot 
pol stoletja hodili po poti k državni samostojnosti in 
osamosvojitvi. 

Udeleženci proslave smo uživali v vrhunskem 
koncertu slovaškega godalnega kvarteta LenART 
Quartet, popeljal pa nas je v svet klasične glasbe obeh 
držav s skladbami Zeljenke, Poprockya in Dvor'aka. 
Med povabljenci iz sveta diplomacije in gospodarstva 
smo srečali in poklepetali tudi z diplomatom in 
pisateljem Francem Mikšom s soprogo Amalijo, 
ki smo ga spoznali pred leti na našem lutkovnem 
gostovanju v Švici, v kateri je bil veleposlanik 
Republike Slovenije. 
Že nekajletna udeležba Grajskega lutkovnega 
gledališča Sevnica na praznovanjih češkega 
državnega praznika je plod našega že tradicionalnega 
sodelovanja z marionetnimi lutkovnimi gledališči iz 
Prage, ki s svojimi predstavami popestrijo vsakoletno 
že mednarodno praznovanje svetovnega dneva lutk 
na našem gradu. 
Polni zgodovinsko-kulturnih vtisov smo se poslovili 
od gostiteljic proslave, ponovno pa se je potrdil rek, 
da za kulturo in prijateljstvo ni meja. 

Zavod  GLG Sevnica, Bernard  Pungerčič 

Grajsko lutkovno 
gledališče Sevnica na 
slovesnosti ob 100-letnici  
češke in slovaške 
državnosti in češkem 
državnem prazniku

 
Gost oktobrske razstave v Oknu Radogost je slikar, 
grafik, scenarist in profesor Zvest Apollonio (1935–
2009); izrazit figuralik in slikar abstraktnih primorskih 
krajin, primorskih vedut s poudarjeno erotično noto. 

Slikal je fantastične vizije ribiških vasi v toplih barvah 
in razvijal mediteranski pejsaž z intenzivnimi barvami 
in svetlobnimi učinki, iluzionistične prvine in barvno 
perspektivo. 

Ob glasbenem nastopu učencev Glasbene šole 
Sevnica v grajski kapeli in sliki Zvest Apollonia je bil 
večer še posebno doživetje. 

 Rok Petančič, KŠTM Sevnica

V spomin 
Zvestu Apolloniu na 
grajskem Radogost večeru

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 27. 11., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 28. 11., 
ob 15.00 Ustvarjamo lanterne Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 28. 11., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 28. 11., 
ob 18.00 Predstavitev knjige avtorice Deje Muck Pot ljubezni - pot k sebi Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 28. 11., 
ob 19.30

Menopavza (Špas teater) - predstava
za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 29. 11., 
ob 19.00 Prireditev ob 20. obletnici delovanja Društva borilnih veščin IPPON Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica

petek, 30. 11., 
ob 12.00 Zaključni dogodek projekta socialne aktivacije v Sevnici: Kreacije aktivacije podhod pri kmečki tržnici v 

Sevnici Zavod KNOF so.p.

petek, 30. 11., 
ob 17.00 Vencember: Delavnica adventni venčki POŠ Loka Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 1. 12.,
ob 8.00 ČUDEŽNI DECEMBER 2018 - uvod v mesec praznovanja in druženja prostor 

Kmečke tržnice Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 2. 12., 
ob 14.00 Otvoritev Vencembra in 5. razstava adventnih venčkov Ograja sadovnjaka, 

sprehajalna pot ob Savi, Loka Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

torek, 4. 12.,
ob 17.00 ČUDEŽNI DECEMBER 2018 - Pohod z lučko na grad zbiranje 

na Glavnem trgu Sevnica KŠTM Sevnica
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Petek, 2.11., ob 17.00
HRESTAČ IN ŠTIRI KRALJESTVA
domišljijska pustolovščina (ZDA)
  -  

Petek, 2.11., ob 19.00
PARK GROZE
grozljivka (ZDA)
  -  

Petek, 9.11., ob 17.00
VILI BREMZA
animirana komična pustolovščina 
(Malezija, Maldivi)
  -  

Petek, 9.11., ob 19.00
BOHEMIAN RHAPSODY
biografska glasbena drama
(ZDA, Velika Britanija)
  -  

Sobota, 10.11., ob 17.00
VILI BREMZA
  -  

Sobota, 10.11., ob 19.00
LOVEC UBIJALEC
akcijska srhljivka 
(ZDA, Kitajska, Velika Britanija)
  -  

Petek, 16.11., ob 17.00
MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA 
HUDODELSTVA      
domišljijska pustolovščina 
(ZDA, Velika Britanija)
  -  

Petek, 16.11., ob 19.30
NAJVEČJI DAR
igrani dokumentarni film (Španija)
  -  

Petek, 23.11., ob 17.00
NAJVEČJI DAR
  -  

Petek, 23.11., ob 19.00
MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA 
HUDODELSTVA
  -  

Sobota, 24.11., ob 17.00
GRINCH 
  -  

Sobota, 24.11., ob 19.00
TRAGEDIJA PODMORNICE 
KURSK K-141
zgodovinska drama 
(Belgija, Luksemburg)
  -  

Petek, 30.11., ob 19.00
VDOVE
kriminalna drama (ZDA, Velika Britanija)

KINO SEVNICA
NOVEMBER 2018
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Petek, 2.11., ob 17.00
HRESTAČ IN ŠTIRI KRALJESTVA
domišljijska pustolovščina (ZDA)
  -  

Petek, 2.11., ob 19.00
PARK GROZE
grozljivka (ZDA)
  -  

Petek, 9.11., ob 17.00
VILI BREMZA
animirana komična pustolovščina (Malezija, Maldivi)
  -  

Petek, 9.11., ob 19.00
BOHEMIAN RHAPSODY
biografska glasbena drama (ZDA, Velika Britanija)
  -  

Sobota, 10.11., ob 17.00
VILI BREMZA
  -  

Sobota, 10.11., ob 19.00
LOVEC UBIJALEC
akcijska srhljivka (ZDA, Kitajska, Velika Britanija)
  -  

Petek, 16.11., ob 17.00
MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA 
domišljijska pustolovščina (ZDA, Velika Britanija)
  -  

Petek, 16.11., ob 19.30
NAJVEČJI DAR
igrani dokumentarni film (Španija)
  -  

Petek, 23.11., ob 17.00
NAJVEČJI DAR
  -  

Petek, 23.11., ob 19.00
MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA
  -  

Sobota, 24.11., ob 17.00
GRINCH 
  -  

Sobota, 24.11., ob 19.00
TRAGEDIJA PODMORNICE KURSK K-141
zgodovinska drama (Belgija, Luksemburg)
  -  

Petek, 30.11., ob 19.00
VDOVE
kriminalna drama (ZDA, Velika Britanija)

Vilinke smo se 13. oktobra udeležile 5. večera malih 
vokalnih skupin v Vili Vipolže, ki ga tradicionalno 
organizira Oktet Quercus. Na prijetnem dogodku v 
Gorških Brdih je nastopilo devet pevskih sestavov. 

Vilinke smo poslušalcem poleg ubrane pesmi 
prenesle lepe pozdrave iz Sevnice in stkale nova 
glasbena poznanstva. Uspešen nastop nam je vlil 
motivacije za nadaljnje delo; med drugim se bomo 
predstavile 3. novembra na Martinovem večeru v 
Šentjanžu. 

Tanja Žibert

Vilinke v Goriških Brdih
 

Ženski pevski zbor Utrinek iz Sevnice, ki deluje 
v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje v 
Sevnici, se je letos predstavil  tudi v Cankarjevem 
domu. Tam je v prvih treh dneh oktobra potekal 
18. festival za tretje življenjsko obdobje in v sklopu 
tega je bilo 2. oktobra že 43. srečanje pevskih zborov 
društev upokojencev Slovenije. Petnajst pevk zbora 
Utrinek in njihov prizadevni in natančni zborovodja 
Franc Bastardi so bili za to srečanje izbrani spomladi 
na Reviji upokojenskih pevskih zborov Posavja in 
Zasavja v Litiji. V Cankarjevem domu so navdušili z 
izvedbo pesmi Lep je vrtec in Venite rožice moje. 

Pevke se s svojim zborovodjem dobivajo na vajah 
vsak ponedeljek dopoldne ter pridno vadijo ljudske 
in umetne pesmi različnih žanrov. Ob vsem tem pa si 
vzamejo tudi čas za druženje, klepetanje, praznovanje 
... in tako je med njimi nastalo pravo prijateljsko 
vzdušje. Želijo si malo številčnejše zasedbe, zato bi se 
razveselile vsakega novega glasu. 

Mira Kolander

Ženski pevski zbor Utrinek 
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sreda - 28. NOVEMBER 2018 - 19.30
Špas teater // glasbena komedija // Jeanie Linders // prevod: Desa Muck
režija: Nina Kleflin // igrajo: Helena Blagne, Salome, Zvezdana Mlakar in Urška Vučak

“Menopavza” – poimenujmo jo, kar tudi je, dame! – skočila je iz omare in zdaj je v vsej svoji 
veličini na odru… privablja veliko smeha iz občinstva, v katerem sedijo ženske poznavalke in 
… tudi moški! Ali govorimo o občutljivih letih? 
Kje pa!!! Štiri ženske v “fantastičnih” letih so 
na razprodaji damskega perila. Nič nimajo 
skupnega, razen čipkastega nedrčka IN: izgube 
spomina, navalov vročice, nočnega potenja, ne 
dovolj seksa, preveč seksa in … saj veste!
Ta noro zabaven muzikal o dramatičnosti 
menopavze se dogaja ob velikih hitih iz 70-ih, 
80-ih in 90-ih, ki vas bodo dvignili plešoče iz 
sedežev, dvorano pa bodo preplavili vzkliki 
navdušenja in ploskanje.
To je EDINA menopavza, ki jo imajo moški noro 
radi! V njej prepoznajo svoje žene, mame, sestra, prijateljice… mladini pa bo naenkrat vse 
bolj jasno glede mam in babic.

“VAM REČEMO, ZA ZJOKAT SMEŠNO!”

MENOPAVZA 
torek - 13. NOVEMBER 2018 - 17.00
Lutkovno gledališče FRU-FRU // lutkovna predstava // režija: Marjan Kunaver in Irena Rajh 
igrata: Marjan Kunaver/alt. Matevž Gregorič in Irena Rajh // od 3. leta // 35 minut
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torek - 13. NOVEMBER 2018 - 17.00
Lutkovno gledališče FRU-FRU // lutkovna predstava // režija: Marjan Kunaver in Irena Rajh 
igrata: Marjan Kunaver/alt. Matevž Gregorič in Irena Rajh // od 3. leta // 35 minut
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PIKEC JEŽEK IN GASILKO JEŽ

Gasilko Jež je neustrašni in prijazni 
gasilec, ki v gozdu pomaga in rešuje 
male gozdne prebivalce, ki se včasih 
tudi po svoji krivdi znajdejo v težavah. 
Glavni junak je Pikec Ježek, ki rad 
kaj “ušpiči”. Za napetost pa poskrbi 
goljufiva podgana, ki ves čas načrtuje 
roparske podvige. Skozi niz dogodovščin 
Pikca, Lizike in njunih malih prijateljev 
bodo otroci spoznali, kako se obnašati 
ob naravnih in drugih nesrečah, kot so 
požar, poplava, potres, kako se nesreč 
obvarovati in koga poklicati na pomoč.

Predstava nagovarja najmlajše in jih na nevsiljiv, hudomušen in prijazen način seznanja z 
nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vrtcu, šoli ali v domačem okolju. 

Lutkovna predstava je nastala v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, ki je tudi 
pobudnik skupnega projekta.
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»Brez kulture 

in s tem povezane svobode, 

se zdi še tako popolna družba 

kot džungla. 

Zato je pristna kreacija 

darilo prihodnosti.«

Albert Camus
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FB: 

Mladi v  
Sevnici

 
Prvi teden oktobra je potekal teden otroka, projekt 
Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak 
prvi ponedeljek oktobra in traja teden dni. V tem 
času so organizirani različni prostočasni in razvedrilni 
programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. 

Zato smo se povabilu Mladinskega centra Sevnica 
odzvali tudi igralci mlajše skupine Razbor pod 
odrom. Odigrali smo mladinsko dramsko igro Grozni 
Gašper in tarantela, ki govori o nadobudnem fantu 
Gašperju, nabritežu, ki je pojedel vso navihanost 
sveta, njegovem pridnem bratu Petru, vseh muh 
polni prijateljici Maji ter varuški Rebeki, ki se na boji 
pajkov, predvsem Gašperjeve namišljene pajkovke 
tarantele. 

Gledalcev, predvsem najmlajših, je bilo res veliko. Z 
uvodom naše mentorice Mojce so se otroci vživeli v 
igro, bili so zelo navdušeni in so z veseljem odgovarjali 
na vprašanja, pa tudi med igro so bili odzivi zelo 
prijetni. Najmlajši so dogajanje pozorno spremljali 
in se smejali. Na koncu, ko je Mojca spet nagovorila 
navzoče, so otroci tudi ugotovili bistvo, nauk zgodbe, 
da smo vsi kdaj pa kdaj Gašperji in tudi Petre in Maje, 
a seveda so z odgovori pomagali tudi starši. Večer je 
bil nepozaben tudi za nas igralce, saj smo z Groznim 
Gašperjem spet odlično predstavili skupino Razbor 
pod odrom. 
 

Emanuela Kleindienst, Razbor pod odrom

Grozni Gašper 
ob tednu otroka 
v MC Sevnica

Terapevtka naravnega zdravljenja Irena Šafer nam je 
v MC Sevnica predstavila in nato prikazala energijske 
sprostitvene tretmaje. Blagodejno sproščanje z 
energijsko podporo ob zdravilnem zvoku tibetanskih 
skled je skupinska meditacija za sprostitev in 
poživitev. Kot terapevtka z energijsko povezavo je 
poskrbela, da so se udeleženci umirili, sprostili in si 
»napolnili baterije«. Energijski centri te uravnovesijo, 
kar se kaže z dobrim počutjem na telesni in duševni 
ravni. 

Pri meditaciji je uporabila tibetanske posode, 
katerih zvok blagodejno vpliva na naše telo, saj 
oddajajo zvok OM, ki ustvarja notranjo tišino, 
ravnovesje in harmonijo. Ko smo pri sebi sprostili 
napetost, strahove in travme, se je sprožil proces 
samozdravljenja.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Terapevtka naravnega 
zdravljenja Irena Šafer v 
MC Sevnica

 
V ponedeljek, 8. oktobra, smo imeli na šoli vajo 
evakuacije. Ravnatelj je najprej alarmiral regijski 
center za obveščanje, ta pa za tem gasilce PGD 
Blanca. Hkrati je ravnatelj izvedel zvočno obvestilo 
v šoli, da smo se po evakuacijskih poteh umaknili iz 
šolskih prostorov. Učiteljice in vzgojiteljice so nato 

na zbornem mestu predale informacijo o številu 
otrok ravnatelju, ki je vodji intervencije PGD Blanca 
podal poročilo, da je v stavbi še ena domnevna 
ponesrečenka. Sledilo je reševanje ponesrečenke 
iz zgornjega nadstropja. Nato so prostore šole 
pregledali gasilci in ugotovili, da v zgradbi ni več 
nikogar in da je vse pod nadzorom. Na koncu je vodja 
intervencijske enote razglasil konec nevarnosti.
Učenci in otroci vrtca so vajo zelo zelo aktivno in z 
zanimanjem spremljali. Kljub temu pa si želimo, 
da nas kaj takega nikoli ne bi doletelo. Otroci bodo 
srečanja z gasilci raje nadgrajevali v svojih matičnih 
gasilskih društvih ter v šoli in vrtcu, kjer dajemo temu 
velik poudarek. 

Mateja Strnad

Evakuacija na OŠ Blanca

 
V tednu otroka smo imeli na osnovni šoli Ane Gale 
obilico zabavnih aktivnosti. V ponedeljek smo 
navdušeno preizkušali svoje ročne spretnosti in 
oblikovali izdelke iz gline. Naši prstki so izdelali krasne 
hiške, vazice in ogrlice. 

V torek smo se z avtobusom navdušeno odpeljali v 
Kino Celje in si ogledali sinhronizirano risanko Skrivno 
življenje mačk. Ob gledanju smo se posladkali s 
slastnimi kokicami in pijačo. 

V posebnem programu je učence in učenke obiskala 
tetka Jesen. Iz jesenskih plodov smo izdelovali ježke 
in ob tem prepevali pesmico Ježek teka, teka. Teden 
smo sklenili s petkovim jesenskim pohodom po 
sosednjih gričih. V čudovitem soncu smo odtekli kros, 
spekli kostanj in prehodili kar 12 kilometrov. Na ta 
uspeh smo še posebno ponosni. Tudi v podaljšanem 
bivanju so bili otroci zelo ustvarjalni in so s svojim 
delom na veliko načinov poskušali pričarati jesensko 
vzdušje na šoli. Teden je minil zelo hitro, učenci in 
učiteljice pa smo se imeli prav lepo. 

Maša Mohorko, prof.

Hiške iz gline

Teden otroka 
na OŠ Ana Gale

Učenci v Kinu Celje
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V tednu otroka smo že šesto leto zapored povabili 
na naš grad likovno nadarjene učence s slovenskih 
osnovnih šol na lutkovno-slikarsko kolonijo Lutkart 
2018. Po tradiciji smo jim razkazali naš grad, predvsem 
pa lutkovni salon kralja Lutkana, predstavile pa so se 
jim različne vrste lutk, od naprstne do tiste v človeški 
velikosti, s svojimi specifičnimi možnostmi izražanja 
in animacije. Strokovno jih je animirala in vodila 
lutkarica našega gledališča. Udeleženci srečanja so 
si z zanimanjem ogledali razstavo lanske kolonije 
Lutkart 2017 v grajskih prostorih GLG. Izbor slik 
kolonije Lutkart 2016 trenutno gostuje kot potujoča 
likovna razstava na šolah udeleženkah po Sloveniji. 
Letos smo člani GLG zaigrali mladim likovnikom 
našo avtorsko lutkovno predstavo (Ne)zgode v 
prometu ki vzgojno prikazuje prvošolčkovo pot prvi 
šolski dan. Ta je polna nevarnosti, strahu, učenja 
prometnih predpisov, zapeljevanja na napačne 
poti, zamujanja, a se na koncu vse srečno konča, 
ko se naenkrat pojavi novi lik – policist Superblisk. 

Temperamentna predstava, polna glasbenih vložkov, 
glasbe in zapletov, je vplivala na likovno ustvarjanje 
mladih umetnikov in ti so veliko del vsebinsko 
posvetili sporočilnosti ogledane lutkovne predstave. 

Ustvarjanje je trajalo celo dopoldne, uporabili pa so 
veliko različnih materialov ... Za harmonijo telesa 
in duha je skrbela Mizica, pogrni se. Po koncu 
ustvarjanja smo postregli mlade slikarje in mentorje 
z grajskim kosilom, med spoznavanjem, druženjem 
in kramljanjem pa ga je zasladil odličen sevniški 
jabolčni zavitek. Sledila sta spominsko fotografiranje 
in podelitev priznanj udeležencem kolonije Lutkart 
2018. Ustvarjena likovna dela so vsako leto bolj 
izvirna, drzna in kažejo ogledano lutkovno predstavo, 
mistični grajski ambient, srečanje z lutkami na štiri 
oči ... Seveda si je ustvarjanje v Stari grajski galeriji 
ogledal tudi baron Moscon, ki je tudi pokramljal z 
otroki in se z njimi fotografiral za spomin na letošnji 
lutkovno slikarski kulturni dogodek. Zahvaljujemo 
se vsem donatorjem, podpornikom, prijateljem in 
prostovoljcem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi 
tega lepega kulturnega grajskega dogodka. Najbolj pa 
seveda mladim umetnikom in njihovim mentorjem, 
ki s svojimi likovnimi deli širijo med ljudi tudi idejo 
in meje lutkarstva. Vabilo velja že za prihodnje leto 
vsem ustvarjanja željnim, ki bi radi pustili trajen 
pečat na pestri ustvarjalni poti našega Grajskega 
lutkovnega gledališča Sevnica. 

Za GLG Bernard Pungerčič

 6. lutkovno-slikarska 
kolonija Lutkart 2018

»Zato si želimo več prostega časa. 
Več časa za sanje, za ždenje, cartánje, 
za urice, polne prijetne bližine, 
in tihe trenutke za samost in branje.« 

(Feri Lainšček) 
 

Tudi v tem šolskem letu so v prvem tednu oktobra 
potekale tradicionalne prireditve ob tednu otroka, ki 
ima letos naslov Prosti čas. V ponedeljek so se učenci 
prve triade odpravili na pohod na Šentjurski hrib, 
učenci 4. razreda pa so obiskali sosede (petošolce) 
v stari šoli in si skupaj ogledali film o Pepelki. Torek 
se je začel za prvo triado s pravljico, nato pa so 
bili posebne pozornosti deležni prvošolci, ki so 
slavnostno tudi uradno postali del šolske skupnosti. 

V stari šoli so učence obiskali predstavniki podjetne 
skupnosti KNOF, ob 13.00 pa so vsi skupaj uživali 
v že tradicionalnem odbojkarskem turnirju med 
učenci in učitelji. V sredo so se učenci 4. in 5. razreda 
sprehodili po okolici, učenci od 1. do 3. razreda pa 
so po pravljici likovno ustvarjali na temo naravnih 
in drugih nesreč ter nato obiskali še krmeljske 
gasilce. Tudi v stari šoli je bilo zelo pestro, saj so 
učenci najprej prisluhnili potopisnemu predavanju 
o Madeiri (vrtu sredi Atlantika), pozneje pa v sklopu 
tehniškega dneva spoznali življenje žuželk in zanje 
izdelali tudi hotel. V četrtek so učenci OŠ Krmelj 
in otroci vrtca pri šoli doživeli pravo kulinarično 
razvajanje. Del projekta Najboljša riba je posavska 
riba je bil ribji dan, ob tej priložnosti je šolska kuhinja 
za malico pripravila pečeno postrv in riževo solato. 
Prva triada se je zabavala na igrišču, kjer so izvedli 
športne urice z imenom kolesa se vrte. V novi šoli so 
učence obiskali tudi kužki in predstavniki Kinološkega 
društva Posavje Sevnica. V stari šoli so imeli ta dan 
filmske delavnice. Zadnji dan v tednu otroka so 
devetošolci brali pravljice otrokom v vrtcu, popoldne 
pa so se srečali z nekdanjimi učenci šole. Učenci od 
1. do 6. razreda so se z avtobusi odpeljali na Lisco in 
se sprehodili po Jurkovi poti ter spoznali veliko novih 
informacij o metuljih in drugih naravoslovnih temah. 
Na koncu so se posladkali s carskim pražencem, ki so 
jim ga postregli v »kahlah« in okrepčali z domačim 
čajem. Dogajanje v tednu otroka je bilo za učence 
zelo pestro in polno novih doživetij, ki se jih veselijo 
tudi v prihodnje.

 Sara Gačnik

Teden otroka na OŠ Krmelj

 
Tudi v tem šolskem letu bomo v SMC Sevnica enkrat 
na mesec za otroke in mlade organizirali mini oratorij. 
Oktobrski, ki je minil predvsem v znamenju kave in 
čokolade, je že za nami.

Na začetku smo se razgibali s plesom Chocolate, 
nato pa je po prepevanju pesmi sledila uprizoritev 
Cankarjeve črtice Skodelica kave. Videli smo, kako 
pomembno je, da spoštujemo starše in smo jim 
hvaležni za vse, kar storijo za nas. Po molitvi Zdrave 
Marije smo odšli v delavnico in se v njej naučili 
zlaganja prtičkov in priprave vroče čokolade v 
kozarcu. Ker na oratoriju ne sme manjkati velika 
igra, smo se po delavnici pomerili še v igri med 
dvema ognjema. Na koncu smo se posladkali z vročo 
čokolado in domačim pecivom.

Za vse, ki ste zamudili oktobrski mini oratorij, smo 
pripravili recept za vročo čokolado v kozarcu, ki jo 
lahko podarimo kot doma izdelano darilo, ali pa si jo 
pripravimo za sladkanje ob dolgih in mrzlih zimskih 
večerih.

Recept 
za vročo čokolado v kozarcu: 
V manjši kozarec za vlaganje damo tri žlice mleka v 
prahu, dve žlici kakava v prahu, dve žlici čokolade 
v prahu, dve žlici sladkorja in na vrhu na koščke 
narezano temno čokolado. Če bo vroča čokolada 
namenjena za darilo, kozarec zapremo s pokrovčkom 
ter okrasimo s prtičkom in vrvico. Ko si zaželimo vroče 
čokolade, vse sestavine le zmešamo z 1,5 decilitra 
vode in počakamo, da se čokolada stopi.

Dober tek in vabljeni na naslednji mini oratorij, ki 
bo 10. novembra.

 Jure Zelič

Mini oratorij, 
kava vs. čokolada
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S tekmo v Birni vasi pri Šentjanžu se je začel že 
8. Sevniški pokal v rekreativnih tekih. Letošnji 
začetek je pospremilo 81 tekmovalcev in številni 
navijači, ki so uživali v zadnjem toplem in sončnem 
dnevu letošnjega oktobra. V najmlajši kategoriji sta 
zmagala Sara Kozinc in Jan Žulič, preostali zmagovalci 
otroških kategorij pa so postali: Kiara Blatnik, Jakob 
Černe, Tjaša Radej, Maj Repovž, Lea Godec, Urban 
Slemenšek in Tjaš Pelko. Lea Haler je slavila med 
mladinkami, v članski kategoriji pa sta bila najhitrejša 
Miha Povšič med moškimi in Ajda Slapšak med 
ženskami. 

Naslednji tek za Sevniški pokal bo 10. novembra v 
Krmelju. 
  

Vir: AK Sevnica

Start cicibank in cicibanov

Začel se je sevniški pokal

  
Na 52. krosu občinskih reprezentanc so sevniški atleti 
nanizali uspehe posamično in tudi ekipno. 
Posamično so si pritekli tri zmage, dve drugi mesti in 
tri tretja, medtem ko so ekipno zmagali kar petkrat, 
trikrat bili drugi in enkrat tretji. Zaradi omenjenih 
rezultatov so bili skupno drugi v vsej ekipni razvrstitvi, 
več točk so zbrali le atleti iz Velenja. 
 

Vir: AK Sevnica Sevniška ekipa

Ekipni uspeh 
sevniških atletov

V okviru praznovanja 
Krajevne skupnosti 
Krmelj je bilo 9. 
oktobra pri družini 
Berk v Gabrijelah 
prijateljsko srečanje 
šahovske sekcije 
Trebnje in šahovske 
sekcije Krmelj. 

V okrnjeni udeležbi 
je zmagala ekipa 
Trebnjega z rezultatom 
20,5:15,5. 
Najboljši posameznik 
je bil Martin Povše 
iz šahovske sekcije 
Krmelj.

Marjan Zaman, 
šahovska sekcija Krmelj

Šah

Start glavnega teka
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Tek na Šmarno goro, ki ga je letos kljub deževni 
vremenski napovedi pospremilo sonce, je 
še posebno zanimiv za mlajše kategorije, saj 
najhitrejši tekači za nagrado prejmejo prav posebne 
čokolade. Zmagovalec ali zmagovalka nese v dolino 
7-kilogramsko, drugouvrščeni dvokilogramsko in 
tretji najhitrejši kilogramsko lešnikovo Gorenjko. 

Med sevniškimi atleti sta si vsak svojo dvokilogramko 
pritekla Timotej Krašovec in Živa Slapšak. Tomi Bajc je 
bil v svoji kategoriji peti, Ajda Slapšak pa šesta. Dobro 
so se izkazali tudi mladi blanški tekači: Kiara Blatnik je 
pritekla na četrto mesto, Urban in David Slemenšek 
pa sta bila v najmlajši fantovski kategoriji četrti in 
peti. 

Dušan Krašovec je bil na 10-kilometrski progi, ki 
je vodila od vznožja do vrha Šmarne gore, šesti v 
kategoriji veteranov. 
 

Vir: AK Sevnica

Timotej Krašovec s svojo čokolado

Tek na Šmarno goro

 
DBV Ippon Sevnica vabi na prireditev ob svoji 
20-letnici delovanja v četrtek, 29. novembra 2018, 
ob 19. uri v kulturno dvorano v Sevnici.

Miran Grubenšek

DBV Ippon Sevnica

 
Maša Medvešek, članica kadetske reprezentance 
v ju-jitsu, je na odprtem prvenstvu Nemčije 2018 
osvojila bronasto medaljo. 

Dne 6. in 7. oktobra sta se naša tekmovalca Maša 
Medvešek in Žan Škoda, skupaj s trenerjem 
Andrejem Ceškom, udeležila odprtega prvenstvu 
Nemčije 2018 v ju-jitsu v Gelsenkirchnu. Izjemen 
uspeh na tekmovanju, na katerem je nastopilo več 
kot 300 tekmovalcev, je dosegla naša tekmovalka, 
članica kadetske reprezentance Slovenije, Maša 
Medvešek. V kategoriji ju-jitsu borbe, kadetinj 
-52 kg, je dosegla odlično 3. mesto in bronasto 
medaljo. Na tekmovanju je uspešno nastopil tudi 
kadet Žan Škoda. Med mladimi borci je nastopilo 
20 tekmovalcev in Žan je imel pet izredno zahtevnih 
borb. Po treh zmagah in dveh porazih je na koncu 
osvojil zadovoljivo 7. mesto.

Miran Grubenšek

Maša Medvešek, kadetska reprezentantka Slovenije, 
na zmagovalnem odru

Maša Medvešek 
v Nemčiji tretja

 
V soboto, 29. septembra, se je del tekmovalcev 
DBV Ippon Sevnica udeležilo tekmovanja Slovenija 
open ju-jitsu 2018 v Brežicah. Na izredno močnem 
tekmovanju v ju-jitsu borbah in v prikazovanju tehnik 
je nastopilo 305 tekmovalcev iz Slovenije, Poljske, 
Srbije, Italije in Črne gore. V močni mednarodni 
konkurenci je med kadetinjami brez poraza osvojila 
zlato medaljo članica kadetske reprezentance 
Slovenije Maša Medvešek. Enako uspešna sta bila 
med tekmovalci U15 tudi Anže Božič in Klemen Kajtna, 
ki se nista pustila presenetiti in na koncu osvojila 
prav tako zlati medalji. Uspeh med tekmovalci U15 
je dodal s 3. mestom in bronasto medaljo še Urban 
Jazbec. 

V drugem delu tekmovanja, ki je štel za slovenski 
pokal v 1. krogu ju-jitsu tehnik za mlade, je nastopila 
močno pomlajena ekipa, a je mladost ni ovirala, saj 
so z osvojitvijo šestih medalj, eno zlato, eno srebrno 
in tremi bronastimi, dokazali da bodo v naslednjih 
dveh krogih krojili vrh slovenskih tekmovalcev v ju-
jitsu tehnikah. 

Rezultati Slovenija open & 1. krog ju jitsu tehnike za 
mlade (Brežice, 29. september) 
Borbe U18, ženske 

1. mesto Maša Medvešek, do -52 kg 
Borbe U18, moški 

5. mesto Žan Škoda, -66 kg 
Borbe U15, moški 

1. mesto Anže Božič -50 kg 
1. mesto Klemen Kajtna -66 kg 
3. mesto Urban Jazbec -75 kg 

Krog slovenskega pokala v ju jitsu tehnikah 
Prikaz tehnik ju-jitsu dečki 

1. mesto Žiga Mirt 
2. mesto Nikola Kocev 
3. mesto Aleks Švelc 
4. mesto Žan Pokelšek 
4. mesto Anže Traven 
6. mesto Erik Pinoza 
7. mesto Tadej Zakšek 

Prikaz tehnik ju-jitsu deklice 
2. mesto Nastja Brce 
3. mesto Špela Mirt 
3. mesto Eneja Božič 
4. mesto Andreja Urh 
8. mesto Tjaša Jesih

 Miran Grubenšek

Del tekmovalcev (starejši U15 in U18) 
s trenerji na SLO open 2018

Slovenija open 2018 
v ju jitsu

Živa Slapšak na drugem mestu
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Iz preteklosti v sedanjost
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Velikokrat smo vabljeni na najrazličnejše prireditve, 
ki naj bi potekale po starih šegah in navadah. Le 
kaj to pomeni? To so stari običaji, ki se prenašajo iz 
generacije v generacijo. V vsakem letnem času je 
znal človek najti kaj lepega. V dolgih zimskih večerih 
je povabil družino in sosede k ličkanju koruze, ribanju 
repe, preji in tkanju blaga, ali pa je zapel svatbeno 
pesem in nato pohitel, da ne bi zamudil pustnih 
norčij. 
Na Slovenskem imamo že zelo stare in tudi bolj 
mlade navade. Z navadami so se ljudje bolj družili 
in uživali v veselju. Navada, šega, običaj so v našem 
jeziku trije izrazi, ki nam pomenijo v glavnem iste 
pojme in predstave. 
    
MARTINOVO (11. november) 
Praznik je povezan z vinom. Okrog tega dne se mošt 
spremeni v vino. Novo vino pa je treba  poskusiti. 
Semiška pesem pravi: 

»Pršu je, pršu sveti Martin, 
 on ga je krstil, jest ga bom pil. 
 Kume moj dragi, zdaj se napi, 

 dugo ga ne boš, zda se navži …« 
Ljudski rek pravi, da je martinovo “jesenski pust”. 
Vendar pa imata vino in tudi pust malo opraviti s sv. 
Martinom. 
Na Slovenskem so predstavljali sv. Martina predvsem 
kot usmiljenega vojščaka, ki je z mečem razrezal svoj 
plašč, da bi ga dal revežu. Takšen se pojavi na oltarnih 
slikah. Pozneje naj bi nastala legenda o goseh, ki naj 
bi izdale sv. Martina.  Od tu navada, da je treba na 
martinovo nedeljo jesti pečeno gos. 
Morda je sv. Martin stopil na mesto kakšnega 
keltskega božanstva. V novembru so namreč naši 
predniki praznovali praznik v zahvalo za letino in 
dobro pašo. Ker v tem času dozori tudi vino, so ga 
pozneje začeli povezovati s sv. Martinom. Legenda 
pravi, da naj bi tudi sv. Martin (tako kot Jezus) 
spremenil vodo v vino. Na Slovenskem je zato 
navada, da za martinovo krstijo vino: 
Prej je bil mošt, od tega trenutka pa je vino. 
  
MIKLAVŽEVANJE (6. december) 
Sv. Nikolaj, ki mu pravimo pri nas Miklavž, je eden 
najbolj priljubljenih svetnikov. Svoj god ima 6. 
decembra. Pomen v Evropi je utrdil tudi s tem, da se 
je povezal in prepletel z vrsto poganskih šeg. 
Njegovo ime se je prvič pojavilo v 4. stoletju, nato 
pa ugasnilo. Rodil naj bi se leta 240 ali 270 bogatim 
in zelo pobožnim staršem. V duhovnika naj bi ga  
posvetil njegov stric, ki je bil škof. Kmalu za tem 
naj bi mu zaradi kuge umrli starši. Podedoval je 
veliko premoženje, ki pa ga je razdelil med reveže. 
Po naključju  je postal škof v Miri (današnji Demre, 
Turčija). Postal je eden najbolj priljubljenih svetnikov 
v vsej vzhodni cerkvi. Ruski carji in veliki knezi so 
nosili njegovo ime. V 7. stoletju je njegovo čaščenje 
prišlo tudi v zahodno Evropo. 
Nove pobude je dobilo to čaščenje v 11. stoletju. Na 
obali Mire naj bi pristala ladja iz Barija. Oborožena 
četa je oropala cerkev sv. Nikolaja. Odnesli naj bi 
svetnikove kosti in jih odpeljali v Bari (v Italijo). 
Tako naj bi se ostanki sv. Nikolaja znašli v baziliki v 
Bariju. Nekateri pa pravijo, da so kosti odnesli trgovci 
oziroma križarji.  
V Bariju še zdaj vsako leto 9. maja obhajajo spomin 
prevoza svetnikovih kosti. Kip sv. Nikolaja vozijo 
po morju, romarji in verniki ga spremljajo v čolnih. 
Ulice okrasijo s cvetjem, ljudje se svečano oblečejo 
in spremljajo karnevalsko procesijo, v kateri mornarji 
nosijo soho sv. Nikolaja. To početje se konča z mašo 
pri baziliki. Romarji vsako leto prihajajo v Bari, ker 
verujejo, da iz sarkofaga prihajajo zdravilne vibracije. 
Poznajo tudi stekleničko s posvečeno Miklavževo 
vodo. Na Slovenskem mu je od vseh svetnikov 
posvečenih največ cerkva. Sv. Nikolaja upodabljajo 
v škofovski obleki, s tremi zlatimi kroglami, s tremi 
jabolki, včasih tudi s tremi hlebčki ali s tremi kamni 
ter s tremi dečki, ki stopajo iz čolna, ter s sidrom in 
ladjo. 
Legenda o sv. Miklavžu ga navaja kot velikega 
čudodelnika in mogočnega zaveznika. 

Tri revne hčere naj bi rešil sramotne usode, ker so 
bile brez dote. Skozi okno naj jim porinil tri zlate 
kepe zlata. Ena se je zavalila in pristala v copati, ki je 
ležala pred ognjiščem. Od tod morda izhaja šega, da 
otrokom prinaša ponoči darove v nastavljene posode 
ali drugje po svetu v nogavice, cokle, čeveljčke ali 
copate. Iz treh zlatih kep so v ljudski domišljiji nastala 
zlata in pozneje rdeča jabolka; ta spadajo zato z orehi 
med obvezne darove, ki jih dobri svetnik prinese v 
noči od 5. na 6. december. 
Nadvse priljubljen je sv. Miklavž na Nizozemskem. 
Tam še zdaj 6. decembra pripluje po morju v svojem 
spremstvu. Pričaka ga na tisoče otrok. Župan ga 
odvede v mestno hišo. Vzdušje je čisto karnevalsko. 
Pri nas je sv. Nikolaj na Koroškem in v Dravski dolini 
zavetnik splavarjev, v Savinjski dolini pa se zatekajo 
k njemu mlinarji in žagarji. V Ziljski dolini se mu 
priporočajo tudi drvarji. Na Notranjskem spada med 
največje letne praznike. Sv. Miklavž se je spojil s 
prejšnjimi, močnimi poganskimi šegami in verovanji, 
ki jih pozna velik del sveta. 
Miklavž se pojavlja v zimskem času zato, ker je ta 
čas po prastarih pojmovanjih obdobje duhov. Na 
zemljo se  vračajo zlasti duhovi prednikov, v to so 
včasih verovala vsa ljudstva. Poganska šega je ostala, 
vendar je dobila novo preobleko. Tako je legendarni 
sv. Miklavž začel deliti darove in postal ljudski 
dobrotnik. Našemljenci, ki so predstavljali rajnike in 
druge demone, so se spremenili v hudobne duhove 
in so nastali hudiči, parkeljni, zlodeji, vragovi. Postali 
so Miklavževi spremljevalci in izvrševalci kazni nad 
porednimi otroki. Po zgledu šolarskih šeg je Miklavžev 
obhod namenjen otrokom in tako je tudi zdaj pri nas. 
V večini krajev se je Miklavž pridružil parkeljnom, 
ponekod pa so parkeljni ohranili nekaj stare 
samostojnosti in prihajajo v času pred miklavževim 
sami  k hišam in strašijo otroke.  Na Slovenskem so 
tudi območja, kjer Miklavža ne poznajo, tam razsajajo 
samo parkeljni (Istra, na Koprskem in Tržaškem). 
Parkeljni so vedno kosmati, strašni na pogled, rogati, 
rožljajo z verigami in rogovilijo po cestah in hišah. 
O miklavževanju na Slovenskem je prvo poročilo 
iz leta 1839, ki govori o tem, da je na sv. Miklavža 
večer v neki gosposki hiši pridnim otrokom prinesel 
jabolka, orehe, sladke smokve in druge sladkarije, te 
dobrote pa je delil kar Miklavž. 
Verjetno se je miklavževanje nato razširilo tudi na 
podeželje. Kljub krščanskemu izročilu nenaklonjenim 
povojnim letom se je obdržal zlasti na deželi in tudi v 
nekaterih mestih. 
  
Sv. Miklavž kot obdarovalec 
Zlasti otrokom prinaša darila. Darovi naj ne bi bili 
dragoceni, čeprav so ponekod tudi izjeme. Darovi 
se razlikujejo glede na zgodovinska obdobja in tudi 
glede na kraje. 
V mestih se je razširila navada, da otroci Miklavžu 
pišejo ali mu narišejo svoje želje. Pismo položijo na 
okno, zjutraj pa opazijo, da ga je »Miklavž« vzel. 
Miklavževi darovi so bili preprosti: jabolka, orehi 
in znamenita šiba miklavževka, ki so jo na kmetih 
zatikali v repo. Poredni otroci so včasih dobili le 
šibo kot kazen za porednost. V resnici pa je bila šiba 
nekoč magični pripomoček, saj naj bi posredovala 
življenjsko vitalno moč, ki jo vsebuje narava. Mestni 
otroci so bili kmalu deležni igrač. Tudi na podeželju 
so se darovi spreminjali in tudi tam so začeli dobivati 
igrače. Načini obdarovanja so zelo različni po svetu 
in tudi pri nas. Znani so tudi znameniti Miklavževi 
semnji, ki še živijo v številnih evropskih mestih. Tak 
semenj je bil včasih tudi pri nas v vsakem večjem 
mestu. Nanj so zahajali dijaki, študenti in odrasli z 
otroki. Najživahnejše je bilo ob večerih. 
Po drugi vojni je za nekaj časa nastalo zatišje. 
Miklavževi sejmi so bili ukinjeni, nadomestili so jih 
novoletni. Leta 1991 pa je v Ljubljani ponovno zaživel 
pred magistratom. Zanimanje za Miklavža in  njegove 
obhode se je ponovno zelo povečalo. 
Na Slovenskem mu je od vseh svetnikov posvečenih 
največ cerkva, med njimi je tudi naša farna cerkev. Sv. 
Nikolaj je zaščitnik tudi ljubljanske škofije. 
  

Vir: Almanah moj kraj, moja občina, TZOS 2014

 Šege, običaji in navade na  Slovenskem

Preljubi sveti Martin
Ti mošt spreminjaš v vin,
ponižno te prosim, rotim,
spremeni še vodo v vin,

te bom hvalil, častil,
na tvoje zdravje ga pil,
če mi ta čudež narediš,
še pitano gosko dobiš.

   Ivana Jana Cvirn

Prošnja

Gobja družina

V gozdu za štorom smeji se goban,
klobuk si popravi in veselo zre v lep sončen dan.

Iz pod listja okrog njega nekaj jurčkov mežika,
ko vsi se zbero, je res družina velika,

za grmički tišče se lisičke, marele,
mar so gobe letos čisto ponorele?

 

V hipu tišino miru nekdo zmoti, 
zaskrbljen goban uzre veliko košaro ob poti.

ob košari stoji fantič se na polico opira
in vpije: »Tu ni nič, tu ni nič!«

Še išče in išče, pod listje pobrska
pod nogami drobijo se trske.

Se žalostno praska po kuštravi glavi,
že na družinici jurčkov iskriv pogled se ustavi.

Od veselja in sreče mu srček poskoči,
gobice urno v košaro pomeče.

Jurčk8i v strahu v košari trepetajo,
usode svoje še ne poznajo.

Pred hišo domačo že mamica čaka,
večerja bo obilna pohvali junaka.
Za mizo zbero se vsi člani družine

in hvalijo lepoto, ter jurčkov obline.

Na štedilniku v loncu je že voda zavrela,
v ponvi cvrčita čebula in zabela,

mama doda še začimbe in dva jajčka debela.
Oče prinesel poliček je vina,

da bo slastno večerjo zalila sita družina. 

   Zdravka Brečko
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Utrip življenja

Zrezki s papriko

Sestavine za 4 osebe:

4 svinjski zrezki po pribl. 15 dag
pribl. 2 žlici olja ali druge maščobe za pečenje
pribl. 5 dag puste narezane hamburške slanine
1 rdeča in zelena ali rumena paprika
1 čebula
2 stroka česna
lahko tudi 10 dag šampinjonov
1-2 kisli kumarici
1 žlica ostrega kečapa
1 noževa konica mlete rdeče sladke paprike
pribl. ¼ l juhe
sol, poper

Slanino narežemo na rezance, paprike operemo, 
razrežemo, očistimo in jih prav tako narežemo 
na rezance. Čebulo in česen olupimo in na 
drobno sesekljamo. Šampinjone očistimo in jih 
narežemo na lističe, kumarice zrežemo na tanke 
paličice. Zrezke pripravimo na enak način, jih na 
obeh straneh popečemo, vzamemo iz ponve in 
postavimo na toplo. V ponvi na hitro popečemo 
slanino, čebulo in česen. Dodamo narezano 
papriko in šampinjone, na hitro popražimo. 
Dodamo rdečo sladko papriko. Dolijemo juho in 
kečap, posolimo, popopramo in pokrito dušimo in 
približno 10 minut. Umešamo kumarice, zrezane 
na paličice. Če je treba, dodamo še malo juhe in 
še enkrat začinimo. Dodamo zrezke in pustimo, 
da se 4-5 minut vpijejo. Kdor ima svinjske zrezke 
raje mehkejše, jih lahko duši v omaki približno 20-
30 minut. Zložimo jih na krožnike in okrasimo s 
kislo smetano. 
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RECEPTI

Pecivo z makom in jogurtom

Sestavine za pol pekača, podolgovati model, 

1 večji tortni model ali 20 tortic
3 velika cela jajca
dobrega ½ lončka sladkorja v prahu
zavitek vanilijevega sladkorja, ščepec soli
1 lonček moke, 1 zavitek pecilnega praška (ki 
ga takoj zmešamo z moko)
1 lonček drobno mletega maka
1 lonček jogurta
slabega ½ lončka olja (ne oljčnega)

Pečico ogrejemo na 180°C. Namastimo in 
pomokamo model oziroma s papirjem za peko 
obložimo pekač. Jajca, sladkor in vanilijev sladkor 
z mešalcem približno 5 minut penasto stepamo. 
Dodamo jogurt in olje, nato primešamo še moko 
in mak. Testo zlijemo v model ali ga raztegnemo 
po pekaču. Na pekaču ga na srednji rešetki 
pečemo približno 15-20 minut; če smo se odločili 
za model, bo peka trajala nekoliko dlje.

Okusno in preprosto

  
Intervencijska skupina sevnica je bila formirana 
1990. Sodelovala v aktivnostih za preprečitev 
odvzema orožja TO 1990 s strani JNA, med vojno 
pa je bila aktivna v Artičah in Cerkljah, kjer je vodila 
prijavnico pred izhodom iz vojašnice. Nazadnje je 
bila vpoklicana ob odhodu zadnje tankovske enote iz 
Slovenije. 

Od takrat pripadniki enote vsako leto organizirajo 
tradicionalno srečanje, kjer se pomerijo za prehodni 
pokal v streljanju pa tudi v manj vojaških disciplinah. 
V soboto, 20. 10. 2018, so se na strelišču Strelske 
družine Heroja Maroka Sevnica pomerili v streljanju z 
zračno puško, pikadu in metu žogice v cilj. Zmagovalec 
in dobitnik prehodnega pokala je bil Marko Černič. 
Srečanje so nadaljevali v gostilni Kregl na Gornjm 
Brezovem, kjer so ob prijetnem klepetu obujali 
spomine na čase ob osamosvojitvi Slovenije. Minute 
molka ni bilo, saj je enota še vedno polnoštevilna, 
pripadniki pa v odlični psihofizični kondiciji. 
Zahvaljujejo se OZVV Sevnica, ki spodbuja tovrstna 
druženja in že več let tudi finančno podpira srečanje 
intervencijske skupine Sevnica. 

Drago Slukan

Srečanje članov 
intervencijske skupine 
Sevnica 

 

Ste v duševni stiski?
Potrebujete pogovor?
Pridite na pogovor s strokovnjakom v psihološko 
svetovalnico POSVET v Zdravstveni dom Sevnica.
Svetovalci zagotavljajo zaupnost, spoštljivost 
in sprejemanje. Pogovor poteka v zaupnem in 
prijetnem okolju in traja od 45 do 60 minut.
Pokličite na telefonsko številko 031 704 707 
in se naročite.

... Ker pogovor daje moč.
Svetovalnica je brezplačna.

 Jacinta Doberšek Mlakar

Psihološka svetovalnica 
v duševni stiski v 
Zdravstvenem domu 
Sevnica

2018

VSTOP PROST, VABLJENI

SOBOTA  | prostor Kmečke tržnice Sevnica

UVOD V MESEC PRAZNOVANJA IN DRUŽENJA
08.00: DELAVNICA ZA OTROKE 
izdelava velike božične smrečice iz volne.
08.30: DELAVNICA ZA OTROKE 
izdelava voščilnic ter okraskov in pisanje voščil v obliki izvirnih 
rim. Na delavnici bo sodeloval raper Zlatan Čordić - Zlatko.
ODPRTJE NAGRADNEGA NATEČAJA ZA NAJBOLJŠO KRATKO ZGODBO
10.00: PREDSTAVITEV NAGRADNE KARTICE VESELJA 
10.10: RAPER ZLATKO – glasbeni nastop
11.00: ŽREBANJE NAGRADNE KARTICE VESELJA 
pri žrebu sodeluje glasbeni gost ZLATKO
11.10: ZAKLJUČEK
Vseskozi bo potekala ponudba hrane in pijače (palačinke, napitki…).

1. 12.

TOREK  | Glavni trg - Sevnica

POHOD Z LUČKO NA GRAD
17.00: zbiranje na Glavnem trgu Sevnica
pohod na grad z baklami, kulturni program, prižig prazničnih luči

4. 12.
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

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

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

Izbrana 
kakovost 
govedine

TEL.: 07 816 36 00 

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o. 031 822 277

041 353 280

Prihaja jesen,
zato vam v naši

Vrtnariji na Ribnikih
in Cvetličarni Silva

nudimo:

Pri naročilu celotne žalne dekoracije
( žarni venček, cvetlični aranžma, venci, šopki )
vam nudimo 5% popust na gotovino.

resja,
jesenskih lepotic

- Pisano paleto mačeh,
                    

- Pesek, zemlja za grobove
- Sklede, lonci
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Halo zdravje
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RADIOCENTER.SI

“

“

SI ZA  
JEZIČNI  
CARDIO?

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO V DRUŽBI  
SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.11.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ORADEA: mesto v Romuniji, SAFIAN: obarvano kozje usnje, DRAP: vrsta težke tkanine

STROKOV-
NJAK ZA
AGRO-

NOMIJO

POJAV,
KI KAJ

NAPOVE-
DUJE

REKA V
SREDNJI
ANGLIJI

SILVA
ČUŠIN

TROPSKO
DREVO,

INDIJSKI
HRAST

VELIKO,
SVETOVNO

MORJE

POLICA V
SKALOVJU,

ZLASTI
PORASLA
S TRAVO

KRISTU-
SOV

UČENEC

MAJHNA
GRUČA

PRAVNA
ZADEVA

GOTOVINA
MORALNO

POZI-
TIVNA

LASTNOST

OBLEKA,
OBLAČILO

ALBERTO
TOMBA

ODSEK

NADA
ZRIMŠEK
NAJVEČJI
ITALIJAN.

PESNIK

REKA V
FRANCIJI
IN ŠVICI

ARABSKI
KONJ

PODPRIT-
LIČJE

DRUGA
NAJVEČJA

REKA V
ŠVICI

SLOVENSKI
REŽISER
IN ANI-
MATOR
(ČRT)

POSREDO-
VALKA

DREVO
TAMARIŠA

SOLI
OLJNE

KISLINE

SLOVENSKI
ALPSKI

SMUČAR
(ANDREJ)

BELI
CIMET

NEKD. NEM.
TENISAČICA

HUBER

KOLUT

TEŽKA
KOVINA

(Cu)
NABIRALEC

JAGOD

DEL
SADEŽA S
SEMENI

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

RIBJE
JAJČECE

VRSTA
TEŽKE

TKANINE

SLOVENSKI
POLITIK
(JELKO)

SKRBNOST
(ZASTAR.)

IZRAZ
RAZIGRA-

NOSTI,
VESELJA

OBARVANO
MEHKO
KOZJE
USNJE

FRČANJE

AMERIŠKA
IGRALKA

RYAN
GOZDNA

PTICA

NORVEŠKI
SMUČAR
(LASSE)

PODOČNIK 
PRI ZVEREH

REKA V
SEVERNI
ITALIJI

ODREKA-
NJE

VODNA
RASTLINA

RAFAEL
NADAL

MESTO V
ROMUNIJI
SESTAVINA
DREVES IN

GRMOV

ANATOLE
FRANCE

ZVIŠANI
TON a

LIKOVNA
OPREMA
PRIZO-
RIŠČA

V GLEDA-
LIŠČU

ALI
FILMU

PRITOK
RENA V

FRANCIJI
SLAVKO

FRAS

RIMSKI
HIŠNI
BOG

OSKAR
DANON

TROPSKA
KUKAVICA
KEMIJSKI
ZNAK ZA
ŽELEZO

PROČELJE
STAVBE

ZAČIMBNA
VRTNA

RASTLINA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
DEMI MORE.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Jožica Udovč, Tržišče 30, 8295 Tržišče 
2. nagrada: Nace Savinc, Log 84, 8294 Boštanj 
3. nagrada: Jelka Gorenc, Studenec 71, 8293 Studenec

VICOTEKA
Vprašanje
Mož ves razočaran: »Kako si mi mogla to narediti? 
V postelji si imela popolnoma neznanega 
človeka!«
Žena pa se opravičuje. 
»Zašepetala sem: a si ti?, pa je on odvrnil: sem, 
jaz sem mu pa verjela.«

Grafit

Delavec je na zid podjetja napisal:«Naš šef je nor«
Na sodišču so ga obsodili na 1 dan, 1 mesec in 1 
leto zapora.  
1 dan zato,ker je popackal zid,
1 mesec zato, ker je pribor za pisanje in barve 
ukradel v podjetju
in 1 leto pa zato, ker je razkril poslovno 
skrivnost!!!

Pekel in nebesa      
                                       
»Mami, Janez me je zasnubil. Toda on ne verjame 
niti v nebesa niti v pekel.«
»Nič ne de, mu bova že dokazali, da obstajata.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
Kje se nahaja zasajena občinska lipa na sliki, 
v kateri krajevni skupnosti in kako se imenuje kraj?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Povej srcu, 
da je strah pred trpljenjem hujši 

od trpljenja samega.
Nobeno srce ni nikoli trpelo, 

kadar je šlo za svojimi sanjami.

                (Paulo Coelho)

Nagrade za mesec OKTOBER

1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica 

2. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica

3. nagrada: majčka VISIT SEVNICA, ki jo podarja KŠTM Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Veliko vozilo
in mnogo ljudi,
tu nekaj jih vzame,
tam nekaj pusti.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 Zobna krtačka

 Izžrebanka:
 Ema Deželak, Šmarška cesta 15,  8290 Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Klet na sliki se imenuje Klet modre frankinje, 
 nahaja se na gradu Sevnica.
Izžrebanec:
 Darko Abram, Zabukovje 42a, 8292 Zabukovje  



27november 2018

Oglasi

SAMOPOSTREŽNA
AV TO P R A L N I C A www.avtoline.si

Industrijska
cona

Sevnica!
24/7

NOVO



Pravočasno 
pripravljeni na zimo.

www.petrol.si/tipstopwww.eshop.si www.vianor.si

facebook.com/Vianor-Slovenija

Možnost plačila na obroke
za imetnike Petrol klub plačilne kartice.

Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 zimskih in Weatherproof pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na bencinskih servisih, eShopu in Vianor servisih, stranki povrnemo 20 € z vključenim 
DDV v enkratnem znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja do 30. 11. 2018.

VIANOR TIPSTOP 
STEGENŠEK 

BOŠTANJ
Boštanj 3, 8294 

Boštanj
041/743 773

4x     =20€ kupon za
premontažo

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2barvni od 4,80 € / m

2
DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

Kralj med strehami

Božidar Arnšek, Andrej 
Žabkar, Ana Jelančić 
in Rado Kostrevc 
za Sevnico enakih 
možnosti.

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana


