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Intervju

Anton Gašparič

Ste upokojeni policist. Kako je potekala vaša 
življenjska pot?  
  
Rodil sem se 6. avgusta 1955 na Ptuju. Otroška 
leta sem preživel v majhni vasici Runeč v občini 
Ormož. Po končani OŠ Ormož sem nadaljeval 
šolanje na srednji poklicni šoli v Murski Soboti 
in se izšolal za avtomehanika. Pred odhodom 
v JLA sem nekaj mesecev delal v Avtobusnem 
prometu Maribor kot avtomehanik. V JLA sem 
uspešno končal šolo za rezervne oficirje. Po vrnitvi 
domov pa sem se odločil, da se bom zaposlil na 
Ministrstvu za notranje zadeve kot miličnik. Šolo 
za miličnike sem uspešno končal v Mariboru in 
vse od leta 1975 sem služboval na Postaji milice 
Sevnica oziroma po osamosvojitvi Slovenije na 
Policijski postaji Sevnica ter opravljal različna 
dela, od vodje varnostnega okoliša do pomočnika 
komandirja med osamosvojitveno vojno, svoje 
delo pa sem končal leta 2005 kot stalni dežurni in 
se po 30 letih delovne dobe upokojil.  
 

Na družbenih omrežjih redno objavljate fotografije 
s pohodov na Lisco, naravnih lepot in drugih 
zanimivosti. Od kdaj in zakaj tako redno hodite na 
Lisco in druge pohode ter kakšni so vaši občutki 
med gibanjem v naravi? 
  
Ja, res je, vse od upokojitve sem rad v naravi. 
Najprej sem veliko kolesaril, nato pa sem spoznal 
lepote, ki jih doživiš v hribih, zato sem začel redno 
obiskovati naš »posavski biser« Lisco. Tako 
beležim naslednje število pohodov od leta 2010, 
ko sem začel voditi svoje pohodniške evidence. 
Leta 2010 sem bil na Lisci 55-krat, leta 2011 
kar 100-krat, 50-krat leta 2012, 54-krat leta 
2013, 71-krat leta 2014, 170-krat leta 2015, 
140-krat leta 2016 in letos do zdaj 102-krat. S 
prijateljem Jožkom Žnidarjem pa sva obiskala že 

tudi več kot 10 dvatisočakov, pa tudi nekaj naših 
nižjih planinskih vrhov.  Vedno pa imam na svojih 
pohodih s sabo fotoaparat in rad fotografiram 
lepoto narave in naših lepih hribov in gora. Gibanje 
v naravi me sprošča, posebno pa me veseli, ker 
se na takih pohodih tudi psihično spočijem in si 
naberem energijo za vsa preostala opravila. Z 
ženo imava namreč manjšo parcelo v Dolenjem 
Boštanju, in sicer imava vrt in nekaj sadja. 
Preostali prosti čas večinoma preživiva tam, kjer 
dela nikoli ne zmanjka.  

Vas je gibanje v naravi spremljalo že od mladosti ali 
ste se začeli gibati po upokojitvi? 
  
V otroštvu sem se rad gibal v naravi, saj sem živel v 
vasici.  Hodil sem na avtobus kar nekaj kilometrov 
peš in to v času, ko sem obiskoval  osnovno šolo, 
pozneje pa sem delal kot vajenec na Tehnostroju v 
Ljutomeru in sem prav tako moral hoditi od 4 do 
5 kilometrov peš na avtobus. Med opravljanjem 
službe se nisem toliko gibal v naravi, zelo rad 
gobarim in sem v gobarski sezoni zelo veliko v 
gozdu. Po upokojitvi pa se res redno gibam in sem 
prepričan, da je to zdravo za dušo in telo.  
 

S čim se poleg pohodov še ukvarjate v prostem 
času? 
  
Še vedno občasno kolesarim, rad nabiram gobe 
in tudi ribištvo mi ni tuje. Prav tako rad streljam 
z zračno puško, nekaj prostega časa pa porabim 
tudi za reševanje križank.  
 

Menite, da so pogoji za pohodništvo in rekreacijo 
starejših v Sevnici dobri? Kaj pogrešate? 
  
Pogoji za pohodništvo in rekreacijo starejših 
v Sevnici se iz leta v leto izboljšujejo. Lepo je 
urejena pot za pešce ob Savi, velika pridobitev je 
po mojem mnenju Pastirčkova pot na Lisco, ki je 
zaradi konfiguracije primerna tudi za hojo nekoliko 
starejšim občanom.  
Ne pogrešam nič posebnega, mogoče pa bi bilo 
dobro razmisliti o krožni peš poti okoli mesta 
Sevnica, prav tako bi bilo dobro razmisliti o 
kolesarski stezi z Lisce v dolino za gorske 
kolesarje. Na enem izmed svojih pohodov sem 
bil prav prijetno presenečen, kako lepo imajo 
na Krvavcu ločeno pot za planince in kolesarsko 
stezo.  
 

Kaj bi želeli sporočiti našim bralcem? 
  
Bralcem Grajskih novic bi želel sporočiti, da živimo 
v lepem mestu, da imamo veliko možnosti za 
rekreacijo in naj se čim več gibljejo v naravi, saj je 
to res pravi balzam za dušo in telo. 

 
Pogovarjal se je Rok Petančič.
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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: Jože Hvala
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide novembra 2017, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 10. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon
Dobro počutje je v stresnem življenju, ki ga 
živimo, še kako pomembno. Pomembno je, 
da vemo, da se je primerno posvetiti svojim 
željam in potrebam, ne pa se ukvarjati s tem, 
kaj si drugi mislijo o nas, kaj bodo rekli in kako 
se bodo odzvali. 
Predvsem pa je pomembno, da se znamo 
ustaviti prej, predno izgorimo. To se sicer ne 
zgodi čez noč, temveč počasi, zaradi obilice 
dela in odgovornosti, ki si ju nalagamo. Telo 
samo nam bo sporočilo, kdaj je prišlo do meje 
popolne izčrpanosti, mi pa tega ne smemo 
zanemariti. 
In kaj narediti? Privoščimo si odmor, daljši 
odmor. Delo pustimo v službi in si popoldne 

vzemimo čas zase, za sprehode, za 
sproščujoče pogovore. Pomembno je, da se 
dobro naspimo in uživamo kakovostne obroke. 
Znebimo se nepravih prijateljev. Ostanimo 
iskreni in neškodljivi ter odprti, če je to v naši 
navadi. Bodimo samozavestni in ne dvomimo 
o sebi. Predvsem pa je treba preveriti, kaj je 
za nas prednostno. 

S postavljenimi cilji, ki jim bomo morali v celoti 
slediti, pa se bo spremenilo tudi naše počutje, 
v nekem trenutku tudi navade in razmišljanje 
o življenju nasploh. 
  

Mojca Pernovšek

VAS�
IN�VAŠE�PRIJATELJE�

VLJUDNO�VABIMO�NA�
OSREDNJO�PROSLAVO�

OB�PRAZNIKU�
KS�KRMELJ

ki�bo�v�petek,�20.10.,�ob�18.�uri,
v�Kulturni�dvorani�Krmelj.

v petek, 27. 10., 
ob 18.00,

Osrednja slovesnost ob prazniku 

KS Šentjanž

Vljudno vabljeni!

v Večnamenski dvorani
v Šentjanžu.

v Večnamenski dvorani
v Šentjanžu.

v Večnamenski dvorani
v Šentjanžu.
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Občinske strani

Štipendije 
za deficitarne poklice in 

bodoče prevzemnike kmetij 
Poteka javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2017, in sicer 
za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. 
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju 
rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in 
gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem 
šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni 
bodoči prevzemniki. Upravičenec do štipendije 
mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in 
živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih 

sredstev je 14.280 evrov.

Občina Sevnica drugo leto zapored razpisuje 
tudi 10 štipendij za šolsko leto 2017/2018 
za izobraževanje za pridobitev izobrazbe 
za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, 
izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec 
kovin – orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, 
mesar, mizar, zidar, klepar – krovec, izvajalec 
suhomontažne gradnje, slikopleskar – črkoslikar, 
pečar, gozdar, dimnikar, gastronomske in hotelske 
storitve (kuhar), strojni tehnik, lesarski tehnik, 
strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, 
slaščičar in tapetnik. Namen štipendiranja je 
zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede 
na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanje 
vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki 
pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo 
zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, 
za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina 
razpisanih sredstev znaša 9600 evrov. Prejemniki 
občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi 
prejemniki državne štipendije, namenjene podpori 

deficitarnih poklicev. 

Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 
16. oktobra 2017. Razpisna dokumentacija je 

dostopna na spletni strani 

www.obcina-sevnica.si 
oziroma na oddelku za gospodarske dejavnosti.

Odstranjevanje drogov 
Telekoma Slovenije

 – kontaktni podatki 
za posredovanje informacij

Občani se lahko glede odstranjevanja drogov 
Telekoma Slovenije na svojih zasebnih 

zemljiščih obrnejo na: 

e-pošto: tehnicna.pomoc@telekom.si, 
telefon: 080 1000, 

navadno pošto: Telekom Slovenije d. d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, 

dodatne informacije: 
www.telekom.si/zasebni-uporabniki/e-oskrba. 

iz napovedanega davka na nepremičnine, ki je 
posameznike spodbudil k pregledu namenske 
rabe zemljišč. Posebnega pomena so razvojne 
in investicijske pobude posameznikov in 
gospodarskih družb ter potrebe razvoja okolja 
za umeščanje prometne, turistične in druge 
družbene infrastrukture.

Pripravljavec in izdelovalec dokumenta sta se 
do prejetih pripomb oziroma pobud opredelila 
odgovorno in v sklopu zakonskih možnosti, gradivo 
je pred sejo občinskega sveta natančno obravnaval 
tudi odbor za okolje in prostor. Zelo majhen delež 
prejetih pobud je bil deležen širše razprave, 
pri čemer so bile želje, potrebe in možnosti 
večinoma usklajene. Sledi pridobitev drugih 
mnenj soglasodajalcev, z vključenimi pozitivno 
obravnavanimi pripombami z javne razgrnitve, 
vnovična obravnava usklajenega predloga na seji 
občinskega sveta in sprejetje odloka.

Po sprejetju SD OPN 2 bo Občina Sevnica v 
prihodnjem letu začela novi postopek priprave 
sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega 
akta. Od začetka leta 2016 je bilo prejetih že okrog 
120 novih razvojnih pobud občanov, pobude, ki 
jih občina vseskozi sprejema, pa bodo vključene 
v novi postopek sprememb OPN. Prav tako bo 
po sprejetju SD OPN 2 določen rok za dokončno 
oddajo pobud, ki bodo vključene v SD OPN 3.

Na sevniškem gradu je konec avgusta potekala 
25. redna seja občinskega sveta. Občinska uprava 
in Zavod KŠTM Sevnica sta predstavila aktivnosti 
za pridobitev znaka Slovenia green destination. 
Sevnica se je letos pridružila 12 destinacijam, 
ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv 
Slovenske turistične organizacije za pospeševanje 
vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, 
imenovanega Zelena shema slovenskega turizma 
– Slovenia green. Z znakom se želi sevniška občina 
na slovenskem, evropskem in svetovnem trgu še 
bolj utrditi kot destinacija, prijazna do okolja in 
družbe.

V zadnjih mesecih se Sevnica vsak dan pojavlja 
v domačih in svetovnih medijih. Turistični in 
gostinski ponudniki se srečujejo s povečanim 
obiskom tujih gostov, več je popotnikov, kar je 
drugače v primerjavi s preteklimi praksami, 
ko so prevladovali obiski ljubiteljev kulturne in 
naravne dediščine ter naravnih lepot in različnih 
možnosti sonaravne rabe obsavskega prostora. 
Razvoj turizma ves čas poteka kot prilagajanje 
potrebam in povpraševanju, dolgoročni pogled 
in umeščanje na turistični zemljevid tudi v obliki 
pridobitve znaka Slovenia green destination pa 
utirata pot nadaljnjemu razvoju turizma, k čemur 
so v razpravi pritrdili tudi člani občinskega sveta.

Predstavljeno je bilo poročilo o izvrševanju 
proračuna v prvem polletju leta 2017. Poročilo 
pritrjuje izvajanju dela občine v sklopu sprejetega 
proračuna, redno poteka financiranje zakonskih 
nalog, prav tako se skladno s terminskimi plani 
izvajajo investicije. Te bo večinoma končane v drugi 
polovici leta.

Osrednji del seje je bil namenjen prostorskim 
zadevam. Člani občinskega sveta so v prvi 
obravnavi sprejeli Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sevnica 2 (SD OPN 2) ter 
obravnavali stališča do pripomb z javne razgrnitve 
in javne obravnave. Strokovne službe občine so 
skupaj s pripravljavcem dokumenta članom sveta 
predstavile potek in postopek izdelave, namen 
dokumenta ter obseg sprememb in dopolnitev. V 
postopku priprave je sodelovalo okrog 30 nosilcev 
urejanja prostora, ki so v prvem mnenju podali 
svoje usmeritve in pogoje k osnutku sprememb 
akta, v drugem po izvedeni javni razgrnitvi pa se 
preverita izpolnitev ter upoštevanje pogojev in 
prvih mnenj.

Med pripravljanjem sprememb in dopolnitev OPN 
2 je bilo prejetih in obravnavanih 1030 pobud 
fizičnih oseb in gospodarskih družb ter 1710 
korekcij stavbnih zemljišč. Veliko jih je izhajalo 

25. redna seja 
občinskega sveta

Poteka rekonstrukcija nadvoza v Šmarju. Izvajalca 
sta podjetje Rafael, d. o. o., kot vodilni partner 
in Družba Slovenske železnice – Železniško 
gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., kot partner. 
Gradbena dela v vrednosti 714.485,44 evrov v 
celoti financira Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo, končana pa bodo predvidoma 
spomladi 2018.

Med potekom del so skladno z elaboratom 
označene delne zapore na odseku regionalne 
ceste pri nadvozu čez železniško progo ter na 
občinskih cestah proti industrijski coni in ribnikom. 
Delna zapora ceste je vsak dan od 00.00 do 
24.00, pri čemer je treba dosledno upoštevati 
cestno-prometno signalizacijo. Promet pešcev 
čez nadvoz je prepovedan. 

Med zaporo je za tovorna vozila, katerih največja 
dovoljena masa presega 7,5 tone, prepovedan 
promet čez nadvoz. Obvoz, urejen in označen 
skladno z elaboratom, je po naslednjih cestah: 
iz smeri Celja proti Sevnici po glavni cesti iz 
smeri Radeč proti Sevnici in Impoljci, po lokalni 
cesti čez most pri HE Arto–Blanca in nato po 
regionalni cesti iz smeri Blance proti Sevnici; iz 
smeri Sevnice proti Celju pa po regionalni cesti 
od Sevnice proti Blanci, po lokalni cesti čez most 
pri HE Arto–Blanca ter nato po glavni cesti proti 
Impoljci v smeri Sevnice in Radeč.

Obnova nadvoza v Šmarju
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Občinske strani

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica .s i

 
Avgusta je potekala devetdnevna mladinska 
izmenjava na kmetiji Veles, ki jo sofinancirajo  
EU, Erasmus + program: Mladi v akciji!  Projekta 
se je udeležilo 24 mladih iz štirih različnih držav, 
odkrivali pa so trajnostni način življenja z delom in 
življenjem na kmetiji ter poglobitev vase.
Mladi iz Španije, Italije, Nizozemske in Slovenije 
so oživeli vas Svinjsko na obrobju naše občine. 
V sklopu programa Mladi v akciji je Zavod Veles 
organiziral mladinsko izmenjavo za mlade do 30 
let, ki so si želeli podoživeti življenje v trajnostni 
iniciativi, ki nastaja na kmetiji.  
Udeleženci so prišli iz različnih držav, kulturnih in 
socialnih okolij ter se družili, učili in izpopolnjevali v 
intenzivnem programu odkrivanja sebe in drugih.  
Namen izmenjave je bil, da mladi raziskujejo sebe 
in svoj odnos do skupnosti ter kako lahko skupnost 
podpre posameznike s trajnostnim načinom 
življenja. Dnevi so bili pestri in polni. Dopoldne so 
preživeli v delu na kmetiji in pomagali prebivalcem 
kmetije v naslednjih opravilih: izdelavi ilovnatih 
ometov na hiši iz slamnatih bal, permakulturnim 
kmetovanjem, pobiranjem pridelkov na vrtu in 
njivi, predelavi pridelkov za ozimnico, 
luščenju fižola, čiščenju vodnih virov, gradnji 
zavetišča iz naravnih materialov, pobiranju zelišč 
in drugem. 

Več na https://www.mojaobcina.si/sevnica/
novice/obvestila/zavodi/mladinska-izmenjava-na-
kmetiji-veles-od-mene-do-na.html

Mladinska izmenjava na 
kmetiji Veles: Od mene do nas 

Vsako leto praznujemo od 16. do 22. septembra 
evropski teden mobilnosti in v tem času se je tudi 
v sevniški občini zvrstilo več aktivnosti, njihov 
skupni cilj pa je ozaveščanje o pomenu trajnostne 
mobilnosti in varnosti v cestnem prometu. Prvi 
dogodek je bilo kolesarjenje ob Savi od Radeč do 
Brežic, skupni regijski projekt posavskih občin 
Radeče, Sevnica, Krško in Brežice. Vreme ni 
bilo ovira za 20 kolesarjev, ki so načrtovano pot 
prekolesarili v celoti – z začetkom v Radečah, 
postankoma v Sevnici in Brestanici ter koncem v 
Brežicah.

V organizaciji Socialno-varnostnega sosveta 
Občine Sevnica, Policijske postaje Sevnica in 
Občine Sevnica je nato sledil celodnevni dogodek 
Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni 
pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Učenci 
razredne stopnje vseh šol sevniške občine so si 
ogledali lutkovno predstavo (Ne)zgode v prometu, 
ki je avtorsko delo Grajskega lutkovnega gledališča 
Sevnica. Zvrstile so se predstavitve dela policije, 
od vozil in opreme do dela specialnih enot policije, 
dela s policijskimi psi, navdušil je tudi sestav 
Policijskega orkestra. Dogodek bil hkrati zasnovan 
kot dan odprtih vrat Policijske postaje Sevnica, v 
sklopu dogodka in v duhu načel evropskega tedna 
mobilnosti pa je Občina Sevnica Policijski postaji 
Sevnica v uporabo predala službeno kolo za lažje 
izvajanje preventivnih in drugih aktivnosti policije.

Z opazovanjem in prijaznim opominjanjem odraslih 
lahko tudi najmlajši izboljšujejo kakovost bivanja v 
domačih krajih in hkrati pridobivajo pomembna, 
vseživljenjska znanja o cestnoprometni varnosti. 

Evropski teden mobilnosti Že četrto leto je bila tako v tednu mobilnosti 
izvedena akcija Smeško-Kisko, s katero je skoraj 
700 otrok ocenjevalo ustreznost uporabe 
parkirnih mest na javnih parkiriščih. S Smeškom 
so nagrajevali voznike, ki bodo omogočili nemoten 
prehod pešcev, s Kiskom pa so voznike na 
parkiriščih v okolici vrtcev in šol po občini in v 
mestu Sevnica le prijazno opozorili na oviranje poti 
pešcev oziroma na nepravilno parkiranje.

V sklopu tedna mobilnosti je potekal tudi 
dogodek Pridi z mano – zame, zate, za naravo. 
Občina Sevnica je v sodelovanju z Zavodom za 
medgeneracijsko solidarnost Sopotniki povezala 
nevladni in javni sektor ter različne generacije 
z namenom ozaveščanja o pomenu trajnostne 
mobilnosti v naših krajih in za celotno družbo. 
Sopotniki so na pot popeljali starostnike, pri tem 
pa so jim družbo delali župani občin, v katerih 
zavod izvaja prevoze starejših oseb. Tudi župan 
Srečko Ocvirk je za nekaj ur postal prostovoljec 
Sopotnikov in se družil s starostniki ter spoznaval 
način in organizacijo dela Sopotnikov v občini 
Sevnica.

Namenu je bil predan prikazovalnik hitrosti pri 
Osnovni šoli Krmelj. Občina Sevnica je v sodelovanju 
s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav na 
nevarnem cestnem odseku ob državni cesti na 
vstopu v Krmelj, v neposredni bližini tamkajšnje 
osnovne šole, postavila prikazovalnik hitrosti Vi 
vozite MHP50. Tako bodo poti osnovnošolskih 
otrok in drugih pešcev varnejše. Prikazovalnik je 
del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo 
promet, v katerem bo že drugo leto zapored ob 
sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 
12 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v 
naseljih, bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh.

Sklepna prireditev evropskega tedna mobilnosti 
je za vse šolarje sevniške občine potekala 22. 
septembra pri Osnovni šoli Boštanj, skupaj 
z odprtjem nove kolesarnice, dogodek pa je 
popestril še nastop raperja Zlatka. Redakcija 
Grajskih novic je bila na ta dan že končana, zato 
več o dogodku v prihodnji številki.

 
Na kmetiji Veles smo izvedli sklop enodnevnih in 
tedenskih delavnic iz tematike gradnje, in sicer 
naravne gradnje in osebnostne.
Projekt Mladi gradimo trajnostno že drugo leto 
sofinancira Občina Sevnica, organizira pa ga 
Zavod Veles, Zavod za trajnostni način življenja. 
Nastal je iz želje organiziranega širjenja znanja in 
predvsem zaradi izražene želje mladih po udeležbi 
in učenju na kmetiji.
Projekt je letos v celoti potekal na kmetiji Veles 
in se prek naravne gradnje dotaknil trajnostnih 
perečih izzivov. Tako smo že zgodaj spomladi z 
mladimi postavljali rastlinjak, nato v poletni vročini 
skrbeli za vodo in gradili solarne tuše na deževnico. 
Pika na i sta bili delavnica postavitve ravne strehe 
in vgradnje slamnatih bal v leseno konstrukcijo, ki 
smo jo zaščitili z apnenim ometom. 
V dnevni program vključujemo socialno 
permakulturo, ki skrbi za zdrav in pristen odnos 
med ljudmi. Tako lahko mladi delijo svoje občutke, 
se jih naučijo izražati in sprejemati mnenja drugih. 
Vsakdanjik na kmetiji kliče po nabiranju zelišč, 
divje hrane in pripravi zdravih obrokov ter 
permakulturnem kmetovanju. Na takšen način 
so bili udeleženci celovito vključeni v proces 
trajnostnega načina življenja.
Navdihujoče je, da se mladi množično udeležujejo 
takšnih delavnic in so pripravljeni trdno delati na 
kmetiji v zamenjavo za znanje, izkušnje ter občutek 
pripradnosti, spoštovanja in soustvarjanja.

Petra Jazbec, direktorica Zavoda Veles

Mladi gradimo 
trajnostno v letu 2017
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Letos je bila na gradu nekoliko prej kot običajno, 
in sicer v nedeljo, 17. septembra, tradicionalna, 
9. grajska trgatev. Številni grajski botri in 
podporniki so obrali 500 trt modre frankinje v 
grajskem vinogradu. V kulturnem programu, 
ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, sta nastopila 
ansambel Vesela dolina (štirje mladi fantje 
iz okolice Tržišča) in dr. France Prešeren (v 
njegovi vlogi Sinjo Jezernik). Sledila je trgatev 
grozdja s cepiča lentske trte (žametne črnine), 
ki so jo opravili Katarina Simončič iz Kleti Krško, 
predstavnica prvaka 7. Festivala modre frankinje, 
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica, in 
Janez Kukec, podžupan naše občine. Nato so se 
grajski botri odpravili v grajski vinograd in kljub 
večdnevnemu deževju obrali razmeroma zdravo 
grozdje z grajskih trt modre frankinje. Prešerno 
vzdušje se je po opravljenem delu v vinogradu 
preselilo v dvorano Alberta Felicijana v gradu, 
za lakoto in žejo je tam poskrbela ekipa Gostilne 
Kregl v sodelovanju z ekipo KŠTM Sevnica, 
organizatorjem dogodka. 

Ob odhodu z gradu so botri za darilo prejeli majico 
Visit Sevnica, enega izmed izdelkov letos narejene 
blagovne znamke, ki jih sicer lahko tudi kupite na 
gradu ali v TA Doživljaj v središču Sevnice. 

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

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

9. grajska trgatev 
na našem gradu

 

Planinsko društvo Lisca Sevnica je spet 
organiziralo edinstveno športno in pohodno-
rekreativno prireditev, 3. Sevniški planinski 
maraton. Zanimiv izbor 6 različnih pohodnih poti 
(od 6 do 63 km), ki potekajo pretežno po Sevniški 
planinski poti, markirani obhodnici po območju 
občine Sevnica, in sončna sobota sta privabila 
okoli 150 pohodnikov, od katerih se je 27 junakov 
podalo na najdaljšo, skoraj 63 km dolgo Gamsovo 
pot. Bolje pripravljeni so se udeležili 46 km dolge 
Maratonove poti, večina pa je izbrala krajšo, 29 
km dolgo Ajdovsko pot ali 19 km dolgo Lisjakovo 
pot. Vse navedene poti so vodile čez Lisco, 
najbolj priljubljeno izletniško in pohodniško točko v 
Posavju. Najmlajši so se lahko preizkusili na 11 km 
dolgi Cicibanovi poti ali 6 km dolgi Škratkovi grajski 
poti, na katerih je potekal tudi zanimiv program z 
delavnicami, grajskimi igrami, letečo sokolarsko 
predstavo, animacijami … Vse male in velike 
pohodnike je na koncu čakala osvežitev na bazenu 
Sevnica, nekateri pa so si privoščili tudi masažo.
Prireditev ni bila tekmovalne narave, ker je bil 
poudarek na gibanju in druženju, nagrade za 
najhitrejše so bile le na najdaljši, t. i. Gamsovi 
poti z več kot 3500 m višinske razlike, zato je bila 
svojevrsten izziv vsem 27 udeležencem, ki so se 
podali nanjo. Najhitreje je s časom 7 ur in 43 minut 
prispel v cilj Andrej Martinčič iz Brestanice, drugi 
je bil lanski in predlanski zmagovalec Matej Mlakar 
z Artič s časom 8 ur in 29 minut, tretji pa Sevničan 
Danilo Kunšek s časom 9 ur in 5 minut. Le nekaj 
minut za tretjeuvrščenim je na cilj prispela prva 
ženska Pia Peršič iz Krškega s časom 9 ur in 17 
minut, druga je bila Sevničanka Barbara Resnik s 
časom 11 ur in 10 minut. 

Rezultati tekmovalnega dela (Gamsove poti) so 
objavljeni na spletni strani: http://timing.bfit.si/
images/stories/rezultati/2017/sevnica2017/
absolutno_2017.htm. 

Sevniški planinski maraton je ponudil pestro izbiro 
pohodnih izzivov za vse starostne skupine. Izzive 
vztrajnim pohodnikom, tudi tekačem, pohodniške 
užitke, rekreacijo družinam ter športno-kulturno-
zabavno preizkušnjo najmlajšim, ki jih spodbujamo 
k zdravemu načinu življenja z gibanjem v naravi. 
Med pohodi so udeleženci spoznavali številne 
naravne vrednote in kulturne zanimivosti (cerkve, 

3. Sevniški planinski maraton 
zadovoljil vse generacije

gradove, običaje …), posebej za družine smo 
pripravili pester kulturni in športno-rekreativni 
program. Prostovoljci na kar 22 okrepčevalnicah 
(in kontrolnih točkah) na poti so poskrbeli, da so 
udeleženci laže prestali vročino in se primerno 
oskrbeli. 

Obširna fotogalerija dogajanja je objavljena na 
spletni strani: http://www.planinskimaraton.si/
fotogalerija.html. 

Nagrade najboljšim na Gamsovi poti je v večernem 
delu podelil župan Srečko Ocvirk. Vsi udeleženci 
prireditve so prejeli priznanja. Nagrade smo 
podelili tudi najstarejšemu (Alojz Rupar) in 
najmlajšemu (Tian Gregurić) udeležencu, najbolj 
številčni družini (družina Jazbinšek), najbolj 
številčni ekipi (Komunala Sevnica), najtežjemu 
udeležencu (Aleš Gunstek) in najbolj izvirno 
oblečenemu udeležencu (Jernej Klinc). Posebna 
»zmagovalka« je bila 4-letna Neva Prosenik, ki je 
skupaj z družino prehodila celo Lisjakovo pot iz 
Sevnice na Lisco in nazaj. 

Kljub vročini je prireditev glede na odzive 
udeležencev (in to je za nas najpomembnejše) 
odlično uspela. Zahvaljujemo se vsem (kar okoli 
50) prostovoljcem Planinskega društva Lisca 
Sevnica, partnerjem in pokroviteljem za pomoč 
pri pripravi in izvedbi dogodka, ki ni tako majhen 
zalogaj. Z mislimi smo že pri 4. Sevniškem 
planinskem maratonu, ki bo 25. avgusta prihodnje 
leto. 
  

Ekipa SPM 2017 
www.planinskimaraton.si 

 
Popotniku se ob poti na Lisco v Podgorici oko 
ustavi na lepem, iz kamna izdelanem obeležju, ki 
ga je avtor Jožef Žnidarič posvetil Mariji. Obeležje 
je poimenoval Marijine zaobljube, k ročni izdelavi 
tega dela se je namreč zaobljubil v težjih trenutkih 
svojega življenja. 

Odprtje obeležja je pospremilo lepo petje Fantov 
z Razborja, blagoslov je opravil župnik Janez 
Furman. Priložnostnega dogodka so se udeležili 
številni družinski prijatelji in znanci.  
  

Tanja Žibert

Marijine zaobljube 

Jožef Žnidarič z družino 
ob blagoslovu Marijinih zaobljub.
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Na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici 
načrtujemo oktobra drugo izvedbo treninga 
rahločutnega starševstva. Gre za strokovno 
zasnovan program, v katerem bodo predstavljena 
in v prakso prenesena sodobna spoznanja na 
področju razvojne psihologije, teorije navezanosti, 
nevropsihologije, psihoterapije in družinske 
terapije. Starši, ki se bodo vključili v trening 
rahločutnega starševstva, bodo okrepili svoje 
vzgojne kompetence in razvijali stik z otrokom. 

Spoznavali bodo različne vzgojne stile in metode, 
otrokove razvojne značilnosti in potrebe, učinkovito 
se bodo spoprijemali z morebitnimi občutki lastne 
nemoči ali krivde ob otrokovih težavah, naučili se 
bodo nekaterih tehnik za pomirjanje otrokovih stisk 
(npr. trema, strah, socialna fobija, izbruhi jeze 
ali trme …) po Sieglovi metodi za celostni razvoj 
otrokovih možganov. Hkrati bodo ovrednotili tudi 
svoj napor, ki ga vlagajo v odnos z otroki. 

V programu bomo redno spremljali doživljanje 
staršev v zahtevnejših vzgojnih situacijah in 
učinkovitost uporabljenih pristopov v praksi.  
Starši bodo tako lahko ves čas spremljali razvoj 
svojih šibkejših področij in skupaj z voditeljem 
programa načrtovali nadaljnji osebni razvoj v 
vlogi starša. Prav tako bodo v celotnem procesu 
načrtno spremljali vpliv lastne učne izkušnje 
na otrokovo doživljanje in vedenje. Ker gre za 
intenzivno učno izkušnjo, bodo starši z igro vlog 
tudi praktično spoznavali možnosti odzivov v 
posameznih zahtevnejših življenjskih situacijah. 

Udeležba na treningu je brezplačna, saj ga v 
sklopu programa Večgeneracijski center Posavje 
financirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad, 
Občina Sevnica in generalni sponzor Družinskega 
inštituta Zaupanje, podjetje HESS. K vključitvi so 
vabljeni starši, ki so za tovrstno delo ustrezno 
motivirani in lahko zagotovijo redno navzočnost pri 
izvajanju aktivnosti (dvakrat na mesec po 3 ure v 
ponedeljkovem popoldanskem terminu). Program 
vodi zakonski in družinski terapevt Damijan Ganc, 
ki ima 10-letne izkušnje na področju izvajanja 
družinske, partnerske in individualne terapije. 
Je avtor knjige Izzivi očetovstva po ločitvi ter 
več znanstvenih in poljudnih člankov na področju 
starševstva, vzgoje, duševnega zdravja in 
medosebnih odnosov.

Informacije o programu in prijave: info@zaupanje.
net, GSM: 041/77 22 45 

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Damijan Ganc, 
strokovni sodelavec v programu VGC Posavje

Trening rahločutnega 
starševstva v Sevnici

  
V Lončarjevem dolu je potekal slovesen blagoslov 
novozgrajene vaške kapelice na posestvu družine 
Kragl. 

Kapelica je posvečena svetima Mariji in Jožefu. 

Pri blagoslovu s sveto mašo, ki jo je daroval župnik 
Vinko Štrucelj, sta bila tudi župnik Jože Brečko in 
kaplan Primož Korošec. Ta dogodek je pokazal, 
kako dobra dela združujejo ljudi, saj smo se zbrali 
skoraj vsi vaščani in povabljeni gosti, med njimi 
tudi predsednica krajevne skupnosti Sevnica 
Stanka Žičkar in župan Srečko Ocvirk. Ta se je 
ob tej priložnosti zahvalil župniku Vinku Štruclju 
in kaplanu Primožu Korošcu za vsa dobra dela 
in sodelovanje v času njunega delovanja v naši 
župniji ter pozdravil sedanjega župnika gospoda 
Jožeta Brečka. Da v vasi stoji kapelica, se je treba 
zahvaliti družini Kragl, ki je dala pobudo za gradnjo, 
in pa vodji projekta Peju Pranjiću, ki je kapelico tudi 
zgradil. Prav tako se je treba zahvaliti vaščanom 
in vsem dobrim ljudem, ki so s prostovoljnimi 
prispevki pomagali pri gradnji kapelice. 

Po končanem obredu je bila na vrsti pogostitev z 
dobrotami, ki so delo pridnih vaških gospodinj, in 
rujno kapljico, druženje pa se je ob vaških godcih 
nadaljevalo vse do noči. 

Tina Dremšak 
Foto: Jože Hvala

Blagoslov nove kapelice 
v Lončarjevem dolu

Številni dogodki v pisanem in vročem poletju 
so popestrili naš vsakdanjik v Domu Impoljca. 

Stanovalci smo se najprej brezskrbno prepustili 
razvajanju ob sladolednem pikniku na prostem 
v objemu prečudovite narave. Ker pa si poletje 
brez uživanja v vodi težko predstavljamo, smo 
v spremstvu zaposlenih doma večkrat obiskali 
bazen Sevnica in Brestanica. Uživali smo v 
različnih vodnih aktivnostih, kot je odbojka v 
vodi, in tekmovali v plavanju in skokih z različnimi 
didaktičnimi pripomočki. Z zaključkom našega 
celoletnega programa Mavrične hoje smo svojo 
telesno pripravljenost preizkusili še z obiskom 
kmetije naše dolgoletne prostovoljke Milene 
Kerin iz Straže pri Krškem. V prijazni družbi smo 
si privoščili prijeten počitek, gostiteljica pa nam 
je pripravila tradicionalne domače dobrote, ki se 
jim nismo mogli upreti. Prav tako tudi ne pečeni 
koruzi, ki smo jo pekli na odprtem ognju v parku 
našega doma v sklopu koruzno-krompirjevega 
piknika. Vonj pečene sladke koruze in slastnega 
krompirja se je vrtinčil po zraku, v katerega so 
se ujeli tudi zvoki harmonike. Druženje ob petje in 
vriskanju se je razživelo, manjkali niso niti plesalci, 
ki so jih močno zasrbele pete. 

Zgovorne pa so tudi fotografije, ki pričajo o našem 
aktivnem, sproščenem, prijetem in veselem 
poletju, ki se ga bomo še dolgo spominjali. 

D. P.

Poletni utrinki 
v Domu Impoljca
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V soboto, 2. septembra, je v Velenju, v čudoviti 
okolici tamkajšnjega jezera, potekal 17. Svetovni 
festival praženega krompirja v organizaciji Društva 
za priznanje praženega krompirja kot samostojne 
jedi. Letos praznujemo tudi 250 let od prihoda 
krompirja v naše kraje. Kljub slabemu vremenu se 
je tega tradicionalnega dogodka udeležilo več kot 
70 ekip iz Slovenije in tujine. Tržišče smo zastopale 
članice in člani Turističnega društva Tržišče in 
Aktiva kmečkih žena. 

Najprej je zadišalo po praženi čebuli, potem pa 
so mojstri kuharji  in kuharice z veliki kuhalnicami 
začeli pražiti krompir. Pripraviti ga je bilo treba 
od 30 do 40 kg. Ekipam in obiskovalcem so se 
ob vseh prijetnih vonjih začele cediti sline. Vsako 
društvo je pripravilo svoj najboljši recept za 
pripravo praženega krompirja: pražen krompir z 
jurčki, s kranjsko klobaso in cvičkom, s slanino, 
semeni. Človeška domišljija torej ne pozna meja. 
Ob 12.30 se je začelo razdeljevanje krompirja. 

Obiskovalci so pristopili k stojnicam in pokušali 
pražen krompir na sto in en način. Ker smo 
v Tržišču znani po odličnem cvičku, smo 
obiskovalcem postregli tudi s to odlično kapljico. 

Organizatorji so prireditev odlično izpeljali in nas 
že povabili k zamejcem v Doberdob v Italiji, kjer bo 
potekal 18. Svetovni festival praženega krompirja.   
Ob tej priložnosti iskrena hvala članom društva in 
drugim podpornikom, ki ste pomagali pri izvedbi 
tega dogodka. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

17. svetovni festival 
praženega krompirja 
v Velenju

Ob 12.30 so ekipe obiskovalcev postregle odličen 
pražen krompir (foto: Stane Markovič).

 
V organizaciji Čili kluba Račica je 10. septembra 
na igrišču v Loki pri Zidanem Mostu potekala 2. 
mednarodna čilijada. Na osemnajstih stojnicah so 
razstavljalci, pridelovalci in predelovalci zadovoljili 
še tako zahtevnega obiskovalca. Mogoče je 
bilo poskusiti omake iz čilijev, posipe, pecivo, 
čokolado, marmelado, kruh, sir, klobase, čili 
con carne, žganje in celo pivo z dodatkom čilija. 

Potekalo je tekmovanje za najboljšo omako iz čilija, 
in sicer v treh kategorijah: za blago, srednje in 
močno pekočo. Čeprav je bil čili na ne najtoplejšo 
septembrsko nedeljo glavni grelec in krivec, da je 
Loko obiskalo veliko ljubiteljev pekočega iz bližnje 
in tudi daljne okolice, so stojničarji in organizatorji 
poskrbeli tudi za tiste z nižjo ali celo ničelno 
toleranco. Prireditev je bila tudi dobrodelna. 
Sredstva, zbrana na prireditvi in z dražbo majice 
Tima Gajserja, so člani Čili kluba Račica namenili 
petletnemu Mateju, ki ima duchennovo mišično 
distrofijo. Predsednik kluba Marjan Ernestl se je 
ob koncu zahvalil vsem, ki so pomagali pri izvedbi 
dogodka in sklenil, da »bo peklo tudi prihodnje leto, 
zato vabljeni v najbolj pekočo vas v Sloveniji«.

Annemarie Culetto

Pekoče in vroče 
v Loki pri Zidanem Mostu

Foto: Jernej Klinc

 
V prvi polovici septembra je Turistično društvo 
Zabukovje s pomočjo članice Ane Ivanić 
organiziralo trgatev po starih šegah in običajih. 

V vinogradu pri Pavliču v Cirju so člani društva 
obudili spomin na čase, ko so grozdje trgali v lesene 
škafe in jih z lesenimi brentami nosili navkreber 
med stisnjenimi vrstami trt. Kaj pa prešanje 
grozdja z nogami? Poskusili smo tudi to, vendar 
smo zamudno opravilo za večino grozdja prepustili 
preši. V prijetni spremljavi harmonike so pridne 
roke naših članov nabrale skoraj 500 kg grozdja.  

Da nismo bili lačni, so poskrbele kmečke žene 
z odličnimi prigrizki. Tovrstno srečanje bo 
postalo tradicionalno, zato upamo, da se nam 
bo v prihodnjih letih pridružilo še več krajanov in 
turistov. 

Jasmina Kozinc 
Foto: Damjan Pajk

Trgatev kot nekoč

Ekipa TD Loka pri Zidanem Mostu

Ekipa TD Tržišče v družbi šentjernejskega petelina 
(foto: Milena Knez)

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

V petek, 6.10.2017

od 8. do 12. ure 

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 
degustacija in posebna ponudba

svežih domačih ekoloških 

in lokalnih testenin

»GABARONI« iz Gabrijel. 

Predstavlja se tudi 

KMETIJA URBAN
z izdelki iz 100% ovčjega mleka 

iz ovčarske kmetije. 
Nakup iz rok gospodarja se splača.

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK
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Turizem

  

Po poti Milana Majcna 
Ob poti spoznamo kmetijsko intenzivno obdelano 
območje: poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo. 
Spoznamo razgledne točke ter mejo med Italijo in 
Nemčijo v drugi svetovni vojni.  
Pot je na terenu delno označena in zanjo 
potrebujete od tri do štiri ure. Dolga je približno 
18 km, ni zahtevna, priporočena pa je primerna 
obutev. TD Šentjanž vsako leto organizira tudi 
pohod, in sicer letos 28. oktobra, s startom ob 
9. uri. 

Začetek poti je pri spomeniku Stojana Batiča Milanu 
Majcnu in Jančiju Mevžlju v središču Šentjanža. Pot 
vodi od spomenika skozi Češnjice, mimo Osnovne 
šole Milana Majcna in pokopališča v Šentjanžu, 
kjer sta junaka pokopana. Po kolovozni poti bomo 
pohod nadaljevali proti Birni vasi. Iz nje nas bo 
pot peljala skozi Gomilo, Koludrje, po čudovitem 
polju do potoka Hinja. Tam si bomo ogledali 
razmejitveni kamen, kjer je med 2. svetovno vojno 
potekala nemško-italijanska razmejitvena črta. 
Vse informacije boste našli na opisni tabli. Pot se 
bo nadaljevala do vasi Hinje, kjer bomo v središču 
pri kapelici zavili levo in nadaljevali do Primštala, za 
tem pa sledili potoku mimo Vidmarja in Streharja. 
Pot se nato nadaljuje navzgor v Murnice, kjer si 
bomo ogledali spominsko obeležje, ki označuje 
kraj, kjer sta oba junaka 28. oktobra 1941 leta 
izgubila življenji. Proti Šentjanžu se bomo vračali 
mimo zidanic in domačij. Sledila bo hoja po gozdni 
poti do vasi Potok in naprej na izhodiščno točko. 

 Vir: TD Šentjanž (info: 041/392 567) 
Zapisal: Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Namig za premik

 
Lovrenc v bližini Lisce je najbolj znan po cvetočem 
encijanu clusijevem svišču v dneh okoli 1. maja. 
Pa vendar je na Lovrencu in njegovi okolici med 
Velikim Kozjim, Gračnico in Lisco še veliko redkih, 
ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih 
vrst. Predstavljamo jih na razstavi v stari mežnariji 
ob cerkvi na Lovrencu. 
Na 12 panojih (100 x 70 cm) so s fotografijami 
in besedilom predstavljene naslednje teme: 
svišči (encijani) Lovrenca in okolice, znamenite 
rastlinske vrste, orhideje (2 panoja), hrošči, 
metulji, prebivalci skalnih sten, območja Natura 
2000, pogoste, a zavarovane rastlinske vrste, 
življenje v vodah, pomen drevesnih dupel in legenda 
o pastirčku Lovrencu. 
Mesto razstave:  mežnarija pri cerkvi sv. Lovrenca 
na Gori (Lovrencu) v Okroglicah. 

Možnost ogleda – mežnarija je zaprta, ključ je 
mogoče dobiti pri: 
Miri  Centrih, 031 432 006; 
prva hiša pri cerkvi, Okroglice 27; 

Vidku Močivniku, 041 849 231; 
Gostišče Močivnik, Okroglice 33; 

Martinu Gorišku, 041 536 931; 
Lokavec 2a, tudi vodenje po razstavi, 
predhodna najava; 

Dušanu Klenovšku, 041 593 929; Kozjanski park, 
vodenje po razstavi, predhodna najava. 

Ob cvetenju clusijevega svišča (ko poteka fizično 
varovanje) in dogodkih na Lovrencu bo zagotovljen 
ogled brez najave oziroma iskanja ključev. 
Razstava je pripravljena na lahko prenosljivih 
panojih, zato jo je mogoče ob različnih dogodkih 
začasno preseliti na druge lokacije na tem 
območju. 
Razstavo so pripravili JZ Kozjanski park, Zavod 
KŠTM Sevnica, Polona Gorišek in Peter Guček v 
sodelovanju s  Planinskim društvom Lisca Sevnica. 
Prostor za razstavo je omogočila župnija Loke pri 
Zidanem Mostu.

Dušan Klenovšek

Razstava 
Narava Lovrenca in okolice

Na začetku septembra je v atriju gradu Sevnica 
potekal že 3. tradicionalni grajski festival piva. 
Privabil je veliko obiskovalcev, ki so poskušali piva 
predvsem lokalnih mikropivovarjev. Predstavili 
so se domača Pivovarna APE, Berwolf brewery 
iz Škocjana, Bohorska pivovarna iz Senovega ter 
Pivovarna Ressel iz Podbočja. Obiskali so jih tudi iz 
priznane Pivovarne Mali Grad iz Kamnika, tuja piva 
pa je točila Pivarna iz Maribora.

Za sproščeno vzdušje je poskrbel pester 
spremljevalni program, ki se je začel z nastopom 
mlade boštanjske pevke Sare Praznik, na klavirju 
pa jo je spremljal Tine Bec. Za otroke so v parku 
gradu pripravili grajske igre z grajsko gospodo. Za 
ljubitelje piva sta na odru potekala prikaz varjenja 
piva in predstavitev vseh pivovarjev. Večer je 
sklenil brežiški duet Maryjane, za kratek plesni 
vložek pa so poskrbele Mlade žurerke iz Tržišča.

Kot se za festival spodobi, je bilo piva mogoče 
pokušati iz čisto pravih festivalskih kozarcev po 1 dcl. 
Ob degustaciji različnih vrst piva je bilo poskrbljeno 
tudi za razvajanje brbončic, za katere sta 
poskrbela Westburger in Kavarna Graščakova 
hči. Prireditev sta podprla podjetje najamemo.si  
iz Krškega ter KŠTM Sevnica s tehnično podporo.
 

Vir: Graščakova Hči

3. grajski festival piva kraft 

ob 15. uri
PRIREDITEV OB 
DVAJSETLETNICI 
DELOVANJA DRUŠTVA 
v park pri gasilskem domu.

Turistièno društvo 
Loka pri Zidanem Mostu 
vabi 

ob 10. uri 
POHOD PO POTEH KS LOKA 
(zbor pri Trubarjevem hramu)

v soboto, 
14. 10. 2017,

Vabljeni.
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Letošnji tradicionalni kulturni festival Sevniško 
grajsko poletje 2017 smo v soboto, 16. 
septembra, končali s koncertom odlične vokalne 
skupine Gallina. Ta veliko pozornosti namenja 
izvajanju slovenske ljudske in umetne glasbe, 
skladbam iz svetovne zborovske literature od 
renesanse do sodobnosti, skladbam zlatega 
časa slovenske popevke, na repertoarju pa se 
najdejo tudi tuje skladbe vokalnega jazza in popa. 
Še posebno pomembno poslanstvo skupine je 
spodbujanje mladih skladateljev k ustvarjanju 
novih skladb in s tem k bogatenju ženske vokalne 
in zborovske zakladnice. 

S sklopom koncertov, imenovanih Izrazi štirih, se 
Gallina letos predstavlja na različnih atraktivnih 
lokacijah po Sloveniji. Vsaka pevka pripomore k 
skupnemu zvoku svoj individualen izraz, povezuje 
pa se tudi s programom koncerta, ki je zasnovan 
štiridelno. V vsakem razdelku koncerta se je 
tako slovenska ljudska glasba povezovala s tujimi 
ljudskimi in slovenska sodobna glasba s slovenskimi 
popularnimi skladbami. S tem slovensko ljudsko 
glasbo umeščajo v širši kontekst svetovne glasbe, 
slovensko glasbo sodobnih avtorjev pa z glasbo 
slovenske popevke, saj so avtorji obeh področij 
posegali ali še posegajo po besedilih istih avtorjev. 

V Gallini so pod umetniškim vodstvom Ane Erčulj 
zapele Maša Simčič, Živa Kolenc, Ana Plemenitaš 
in Višnja Fičor. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Vokalna skupina Gallina 
sklenila festival Sevniško 
grajsko poletje 2017

www.grad-sevnica.com
 grad.sevnica@kstm.si KO

N
TA

KT
:

051/680-289
07/81 65 440,  07/81-61-075
Cesta na grad 17, 8290 Sevnica

Grad
Sevnica

 
Folklorna skupina Spomin Društva upokojencev 
Sevnica je septembra s prireditvijo praznovala 
15 let delovanja folklorne skupine. Na slavnostni 
večer so povabili tudi Otroško folklorno skupino 
Breznica iz Žiri in Folklorno skupino DKD Senovo.

Ob tej priložnosti je skupina iz rok župana naše 
občine prejela listino občine Sevnica, predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak pa jim 
je za dolgoletno delovanje podelil priznanje Zveze 
kulturnih društev Sevnica. 

Od Območne izpostave 
Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti 
Sevnica so posamezni 
člani folklorne skupine 
prejeli Maroltove 
značke za dolgoletno 
udejstvovanje na področju 
folklorne dejavnosti. 

Bronasto Maroltovo 
značko za več kot 5-letno 
udejstvovanje v folklori 
so prejeli Marta Bregar, 
Marjan Tegelj, Jožica 
Keber, Alojz Keber, Marica 
Knez, Jože Knez, Melhijor 
Hercog, Majda Radej, 
Jože Radej, Ivan Vovk, 
Marjana Štojs, Janko 
Pinosa in Hermina Kozole. 
Srebrno Maroltovo 
značko za več kot 10 letno-
udejstvovanje v folklori 
je prejela vodja skupine 
Majda Hriberšek. Zlato 
Maroltovo značko za več 
kot 15-letno udejstvovanje 
na folklornem področju pa 
so prejeli Anica Kosmač, 
Jože Košar in Stanko 
Marolt. 

Prijeten folklorni večer je 
povezoval Ciril Dolinšek. 
  

Katja Pibernik, 
koordinatorka JSKD OI 

Sevnica

15 let 
Folklorne skupine Spomin 
Društva upokojencev Sevnica

 
V soboto, 16. septembra, smo na sevniškem 
gradu sklenili prireditve tradicionalnega festivala 
Sevniško grajsko poletje tudi s programi za 
otroke. Gostili smo Družinsko gledališče Kolenc, 
ki je otrokom popestrilo dopoldne s predstavo 
Pepelka in glasbeno animacijo. 

Pepelka pride med nas, če res verjamemo v 
pravljice. Res! Nekega črnega dne, ko je šlo 
vse narobe, se je namreč deklica, ki je verjela 
v pravljice, odločila, da bo prebrala Pepelko. 
Naenkrat se je ta res prikazala. Sledili smo ji 
povsod: ko so jo mačeha in obe polsestri zmerjali, 
ko je bila žalostna in ko ji je dobra vila omogočila, 
da je prišla na ples. Izbrali smo princa in lakaje in 
zaplesali skupaj s Pepelko. In ker je mlada dama 
izgubila čeveljček, smo jo skupaj s princem našli. 
Pa naj še kdo reče, da pravljice ne obstajajo. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Otroška grajska matineja 
s predstavo Pepelka in 
glasbeno animacijo

KULTURNA  DVORANA  SEVNICA

ABONMA  2017/2018

ŠE VEDNO MAME | november

DEMOKRACIJA! | december

(TOTALNO) KATASTROFALNA VEČERJA | januar

ČAKALNICA | februarO
D
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I
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m

a

MOJCA POKRAJCULJA | november

PIKA PIŠE DEDKU MRAZU | december

KRTEK ZLATKO ALI KAKEC, KI JE PADEL Z NEBA | januar

GRDI RAČEK | februarO
TR

O
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I
ab

on
m

a

Vpis abonmaja
•V pisarni KŠTM Sevnica od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure, 
preko telefona 051/680-285 in e-pošte: iztok.felicijan@kstm.si

•Lanski abonenti si lahko zagotovijo dosedanje sedeže 
od 9.10.2017 do 12.10.2017.

•Novi abonenti se lahko vpišejo 
od 16.10.2017 do 19.10.2017.

SEVNICA

VPIS

Info: www.kstm.si / 051 680 285
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September je mesec na pragu jeseni, ko slikarju 
nastaja erupcija toplih barv in žetev zrn za 
ustvarjanje pokrajin, ki so takrat najlepše. Tu tiči 
navdihujoče slikarsko hotenje naše gostje v Oknu 
Radogost in Stari galeriji na našem gradu. Slikarka 
in glasbenica Marjana Dobovšek iz Novega mesta 
nam prinaša svoje pokrajine in v njih živeče barvne 
nanose, ki tvorijo njene abstraktne kompozicije.

Marjana ima sevniške korenine, je hči učiteljskega 
para Ahačič, njen oče je bil na koncu štiridesetih 
in začetku petdesetih let prejšnjega stoletja 
ravnatelj v osnovi šoli ter ustanovitelj in vodja 
velikega vsešolskega pevskega zbora. 

Od tu tudi njena privrženost zborovskemu petju, 
kar je predstavila tudi na svoji razstavi z Žensko 
vokalno skupino Kresnice, z recitalom v grajski 
kapeli.

Rudi Stopar

Marjana Dobovšek 
septembrska likovna gostja 
na gradu

 
Javni zavod KŠTM Sevnica je bil uspešen s prijavo 
na Javnem razpisu za izbor kulturnih projektov 
na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih 
bo v letih 2017 in 2018 sofinancirala Republika 
Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za 
kulturo (JPR2-SVP-2017-18). 
S pridobljenimi sredstvi bo KŠTM Sevnica v 
letu 2018 sofinanciral obnovo konservatorsko-
restavratorskih posegov (popravilo) na 
poslikavah v hodnikih 2. nadstropja gradu, 
rekonstrukcijo poslikave na ostenju in obokih v 
hodniku 1. nadstropja gradu ter konservatorsko-
restavratorske posege na kamnitih elementih 
gradu (portali, stebri, okna, vodnjak, kapiteli 
…). Ocenjena vrednost del znaša 55.000 evrov, 
država bo z razpisom sofinancirala 20.000 EUR, 
preostala sredstva pa bo zagotovila Občina 
Sevnica iz proračuna.

V sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice v 
letu 2018 načrtujemo tudi sanacijo kovinskih 
vrat v atriju gradu, sanacijo neorenesančnih vrat, 
rezbarjenih grbov in renesančnega lesenega 
stropa v konferenčni dvorani v 2. nadstropju 
gradu. 

Poleg ohranitve pomembnih varovanih lastnosti 
gradu ter estetskega videza se bo z izvedenimi 
posegi povečala tudi javna dostopnost. 

Dolgoletna vlaganja v sevniški grad  
Kot osrednji kulturni, zgodovinski in protokolarni 
objekt ima grad Sevnica (sicer uvrščen v register 
nepremične kulturne dediščine kot objekt 
lokalnega pomena) v javnem dogajanju izjemno 
pomembno vlogo, saj se poleg rednih vzdrževalnih 
in obnovitvenih del vse leto na njem odvijejo številni 
dogodki: javne prireditve (koncerti, predstave, 
delavnice, razstave …), poroke, vodeni in 
animirani ogledi, srečanja, konference, seminarji, 
snemanja, pogostitve, pokušine ... 
Občina Sevnica in upravljavec gradu Javni zavod 
KŠTM Sevnica se zavedata vloge in pomena gradu 
predvsem na področjih kulture in turizma, zato s 
proračunskimi in sofinancerskimi sredstvi redno 
skrbita za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

Javni zavod KŠTM Sevnica 
uspešen na razpisih za obnovo, 
ohranitev in oživitev kulturne 
dediščine Gradu Sevnica, 
obnove in načrti za prihodnost

gradu z večjimi vlaganji v obnovo gradu in okolice. 
Med najpomembnejše obnove in pridobitve v 
zadnjih letih uvrščamo obnovo fasade gradu v 
letih 2006–2007, ureditev grajskega vinograda 
leta 2007, ureditev grajske vinoteke v letih 2009–
2010 ter v letu 2013 izvedeno celovito sanacijo 
okolice gradu z obnovljenim parkom, vilo, opornimi 
zidovi, potmi … 
Tako kot do zdaj bodo vsa predvidena gradbeno-
sanacijska dela potekala v sodelovanju s pristojno 
službo Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, OE Celje. 

Načrti za prihodnost 
Poleg naložb so načrti v prihodnost usmerjeni tudi 
in predvsem v vsebinsko prenovo sedanjih (šolska 
zbirka, galerije, kapela …) in umeščanje novih 
stalnih zbirk (zbirka o Sevnici, zbirka o Ajdovskem 
gradcu …) vsebin in programov v gradu in okolici, 
ki mu dajejo življenje in vsako leto privabljajo več 
obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Foto:  Alojz Knez

Ko je hodila na srednjo turistično šolo v Celje, jo 
je navdušilo gledališče. Vpisala se je na Akademijo 
za gledališče, radio, film in televizijo in že kot 
študentka prejela Prešernovo nagrado. Zdaj 
je Zala Dobovšek iz Boštanja dramaturginja, 
kritičarka in publicistka, poleg tega pa letošnja  
selektorica festivala Borštnikovo srečanje. “Kapo 
dol,” se ji je poklonil sevniški amaterski igralec 
Peter Žuraj, ki bo skupaj z Dušanom Senico gost 
prihodnje grajske tlake, ta pa bo od oktobra vsak 
tretji ponedeljek v mesecu.

Sicer pa Dobovškova, ki si nikoli ni želela stati na 
odru, ampak vedno za zaveso, najraje povezuje 
teorijo in prakso, piše recenzije in sodeluje pri 
predstavah. Lani je prejela priznanje za priredbo 
in dramaturgijo pri predstavi Sneguljčica na 
mednarodnem festivalu lutk v Zagrebu.
Grajsko tlako je popestrila domačinka Sara 
Praznik, ki se spogleduje z muzikalom in namerava 
glasbeno šolanje nadaljevati v Veliki Britaniji, 
na kitari pa jo je spremljal Martin Sešlar. Niti 
večera je spretno povezovala Smiljana Radi, ki je 
v pogovor vključila tudi Saro, da je razkrila svoje 
glasbene sanje, in obiskovalca Roberta Kašeta, 
ki je pred časom na oder postavil Strička Vanjo, 
s katerim je sevniško-radeška gledališka skupina 
dosegla deset ponovitev.

N. Č. C.

Raje kot na odru je za njim 

Foto: Tanja Žibert

AVDICIJA
musical

Organizator: 

KD oktet Jurij Dalmatin Boštanj, 

Mešani Pevski zbor Zvon

Si želiš nastopati v musicalu? 

     Si star več kot 15 let? 

Je ples, petje in igra tvoja ljubezen? Potem te vabimo 

na avdicijo za musical ''Ameriške sanje''! 

Na elektronski naslov   avdicija.ameriskesanje@gmail.com

pošlji svoje podatke, kot so: 

     Ime, priimek, starost ter naslov. 

     Po poslanih informacijah dobiš na elektronsko pošto 

     nadaljna obvestila o poteku 

Rok za prijavo je 15. oktober!

Iščemo tudi glavno moško vlogo, starost 18+

„Ameriške sanje“
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 2. 10. 
ob 7.00 Začetek projekta za otroke Beremo tudi za zabavo Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 2. 10. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 2. 10. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 2. 10. 
ob 18:30 Srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 3. 10. 
ob 9.00 Začetek novega študijskega leta. Predavanje Mojce Širok Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 3. 10. 
ob 18.00 TAI CHI Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 4. 10. 
ob 16.00 Ustvarjalno popoldan Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 4. 10. 
ob 19.00 Radogost večer v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja Grad Sevnica KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

četrtek, 5. 10. 
ob 7.00 - 2. 11. Simbolična narava - razstava likovnih del Mateje Korenič Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 5. 10. 
ob 8.00

»Otroške razglednice« - 6. Otroška likovna kolonija osnovnih šol iz 
občine Sevnica Grad Sevnica Osnovna šola Boštanj v sodelovanju s 

KŠTM Sevnica ter Občino Sevnica
četrtek, 5. 10. 
ob 17.00

Predstavitev in ogled prestavljenih mostov vlečne poti na Loškem 
polju ob Savi

Večnamenski prostor 
KŠD Log

Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Celje 
in KŠTM Sevnica

petek, 6. 10. 
ob 8.00 5. Grajska slikarsko-lutkovna kolonija »LutkART 2017« Grad Sevnica Grajsko lutkovno gledališče Sevnica v 

sodelovanju s KŠTM Sevnica in Občino Sevnica
petek, 6. 10. 
ob 19:30 Komedija - Tvoj bodoči bivši mož - Vid Valič Kulturna dvorana Sevnica Jaba daba d.o.o.

petek, 6. 10. 
ob 20.00 KMN Sevnica: OPLAST Kobarid Športna dvorana Sevnica KMN Sevnica

sobota, 7. 10. 
ob 14.00 Delavnica izdelovanja energijskih podstavkov Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 7. 10. 
ob 19:30 Ko je nosil vrtnice - gledališka predstava v treh dejanjih Dom krajanov  Razbor KŠTD Razbor in 

Gledališka skupina Razbor pod odrom
sobota, 7. 10. 
ob 20.00 Rock Lichtenwald Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 9. 10. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 10. 10. 
ob 9.00 Potopisno predavanje Vinka Šeška Kulturna dvorana U3 Sevnica

torek, 10. 10. 
ob 18.00 TAI CHI Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 11. 10. 
ob 17.00 Uvodna pravljična urica v Knjižnici Sevnica z Matejo Korenič Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 12. 10. 
ob 18.00 Odprtje XIII. likovne kolonije Krmelj 2017 Kulturni dom Krmelj DKŠD Svoboda Krmelj, Likovna sekcija

petek, 13. 10. 
ob 5.00  - 15. 10. Obiranje mandarin Turizem, prevozi Prah 

Sevnica Turizem Toni Sevnica

petek, 13. 10. 
ob 18.00 Jesen na vasi  - otvoritev fotografske razstave Tržišče TD Tržišče

petek, 13. 10. 
ob 20.00 Graščakova hči in vino: večer s sommelierom Rokom Petančičem Grad Sevnica Graščakova hči

sobota, 14. 10. 
ob 10.00 Pohod po poteh KS Loka Trg v Loki pri Zidanem 

Mostu
TD Loka pri Zidanem Mostu 
Inf. 041 466 560 Milan

sobota, 14. 10. 
ob 15.00 20 let Turističnega društva v Loki Park pri gasilskem domu 

v Loki TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 14. 10. 
ob 19.00 Jesenski koncert okteta Jurij Dalmatin z MoPZ Napev Batuje Lutrovska klet KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj

sobota, 14. 10. 
ob 19.00 Grozni Gašper in Tarantela - otroška gledališka predstava Dom krajanov Razbor KŠTD Razbor - 

Gledališka skupina Razbor pod odrom

nedelja, 15. 10. 
ob 14.00 Jesen na vasi  - kmečka ohcet

Športni park Tržišče; v 
primeru slabega vremena 
Kulturna dvorana Tržišče

TD Tržišče

ponedeljek, 16. 10. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 16. 10. 
ob 16.00 uri Tečaj CPP učilnica 

Avtošole Prah Sevnica
Avtošola Prah Sevnica;
Inf.: Toni, 031 643-338

ponedeljek, 16. 10. 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Trio SPN

torek, 17. 10. 
ob 18.00 TAI CHI Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

četrtek, 19. 10. 
ob 18.00 Potopisno predavanje Palestina malo drugače Majde Ilc Hussein Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 20. 10. 
ob 17.00 Potopis: JV Madagaskar: svet, kot je bil nekoč Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

petek, 20. 10. 
ob 18.00 Osrednja slovesnost ob prazniku KS Krmelj Kulturna dvorana Krmelj KS Krmelj; 

Inf.: Slavica  041 328-132
sobota, 21. 10. 
ob 5.00 - 22. 10. Sarajevo Turizem, prevozi, avtošola 

Prah Sevnica Turizem Toni Sevnica

sobota, 21. 10. 
ob 10.00 14. pohod po obeležjih spominov zbiranje: parkirišče ob 

rondoju, Krmelj KS Krmelj

sobota, 21. 10. 
ob 10.00 1. tek za Sevniški pokal Šentjanž AK Sevnica

nedelja, 22. 10. 
ob 5.00 - 29. 10. Srbija  - Zdravilišče Lukovska banja Turizem, prevozi, avtošola 

Prah Sevnica Turizem Toni Sevnica

ponedeljek, 23. 10. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 24. 10. 
ob 9.00 Zdravstveno predavanje: ZD Sevnica Kulturna dvorana U3 Sevnica

torek, 24. 10. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 24. 10. 
ob 18.00 TAI CHI Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 25. 10. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 27. 10. 
ob 18.00 Osrednja slovesnost ob prazniku KS Šentjanž Večnamenska dvorana 

Šentjanž
KS Šentjanž, 
Inf.: 041 709 287

petek, 27. 10. 
ob 19.00 Literarno-glasbeni večer »Boginja z zamudo« z Jožetom Rozmanom Grad Sevnica KŠTM Sevnica v sodelovanju z Zavodom za 

kulturne dejavnosti AmanArt
sobota, 28. 10. 
ob 17.00 Grajske bučke Atrij gradu KŠTM Sevnica

ponedeljek, 30. 10. 
ob 18.00 Prireditev ob dnevu reformacije Dom kulture Loka KD Primož Trubar Loka

torek, 31. 10. 
ob 18.00 Odprtje razstave Kozolec nekoč in danes Dom kulture Loka KD Primož Trubar Loka in DLLU Radeče

ROŽNATI OKTOBER – SVETOVNI MESEC BOJA PROTI RAKU DOJK
»Rožnate pletenine 2017«

Rak dojk niso samo številke! Slednje nam sporočajo, da so civilnodružbene akcije za boj proti raku še vedno zelo potrebne pri osveščanju 
o sami bolezni (1300 žensk letno za to boleznijo zboli, 400 pa jih žal umre), o pomenu preventive in zdravega načina življenja kot tudi pozitivnih 
učinkih ustvarjalnosti na naše psihofizično zdravje. Z osveščanjem želimo pomagati in osveščati o preventivnih dejavnikih za zmanjšanje števila 

obolelih, tako med moškimi kot med ženskami. 
Rak dojk in rodil je bolezen, ki lahko doleti prav vsako žensko: mamo, sestro, prijateljico, sodelavko. 

Bolezen je obvladljiva, če jo oboleli pravočasno odkrijejo ter skrbijo za zdrav odnos do sebe, okolice in narave.
Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica skupaj z organizacijo Europa Donna Slovenija in Društvom za boj proti raku pripravlja 

v sredo, 4. 10. 2017 ob 16. uri dogodek, s katerim želimo opozoriti na pomen osveščanja o raku dojk. 
Dogodek bo potekal pred stranskim vhodom v Zdravstveni dom Sevnica (vhod nujna medicinska pomoč).

Z rožnatimi pleteninami bomo za mesec dni ovili vsaj eno drevo, ki bo mimoidoče opozarjalo na pomen osveščanja o raku dojk. 
S spoštljivim odnosom do narave in dreves, ki nam predstavljajo simbol moči in z nežnimi pleteninami, ki jih ovijajo, povezujemo moč in 

ranljivost, 
ki jo obdobje bolezni prinaša. Postavljeno bomo imeli tudi stojnico, na kateri bo razstavljen model za samopregledovanje dojk, 

ter brošure, ki so pomoč samopregledovanju dojk doma.
Vljudno vabljeni k sodelovanju pri vseslovenski akciji ozaveščanja o raku na dojkah!

Center za krepitev zdravja – Zdravstveni dom Sevnica, Europa Donna, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Občina Sevnica
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Mladina

V sredo, 20. septembra, je v prostorih MC 
Sevnica potekalo enodnevno usposabljanje v 
sklopu projekta Mladim z naslovom Medvrstniško 
informiranje mladih. Ker je sodelovanje in 
vključevanje mladih v procese mladinskega 
dela in mladinske centre eno glavnih načel 
mladinskega dela, smo za bodoče mladinske 
delavce s predstavniki mreže Mama organizirali 
usposabljanje medvrstniškega informiranja, 
in sicer, kako določiti in oblikovati potrebe ter 
kako poiskati informacije o potrebah in načinu 
življenja mladih. Pri tem je lahko tudi medvrstniško 
informiranje –metodologija  “peer-to-peer” 
dobra izbira za povečanje participacije mladih in 
zbiranje informacij, kako mladi živijo in kaj delajo. 

Glavna namena projekta Mladim sta okrepitev 
mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve 
neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo 
vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo 
usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, 
prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci 
pridobili nove kompetence in orodja za delo z 
mladim.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih za večjo 
zaposlenost v MC Sevnica  

V četrtek, 7. 
s e p t e m b r a , 
in petek, 8. 
septembra, smo 
se učenci osmega 
razreda odpravili 
na kulturni dan 
Po Prešernovih 
s t o p i n j a h .  
Najprej smo se 
ustavili  v Kranju 
in si ogledali 
P r e š e r n o v 
n a j v e č j i 
s p o m e n i k , 

visok skoraj 4 metre. Nato smo vstopili v njegov 
spominski muzej, v katerem so bila razstavljena 
njegova pisma staršem, originalno pohištvo 
tistega časa in postelja, na kateri je umrl. V 
Prešernovi spominski hiši v Kranju smo izvedeli 
veliko novega o pesnikovem življenju in delu. Za 
tem smo se odpravili v pesnikov rojstni kraj, Vrbo 
na Gorenjskem. Tam  smo  videli staro lipo, ki je 
krasila vas, ter si ogledali rojstno hišo Franceta 
Prešerna. Tu se naša pot ni končala, ogledali smo 
si tudi rojstno hišo duhovnika, pesnika, pisatelja in 
dramatika Franceta S. Finžgarja ter slišali nekaj 
zanimivih zgodb iz njegovega otroštva. In seveda, 
kar je bilo nam, učencem, najbolj všeč: pred 
vrnitvijo v Sevnico smo se ustavili v McDonald'su. 
Tako se je naš prvi letošnji kulturni dan končal. 
Pridobili smo si veliko novega znanja, ki ga bomo 
s pridom izkoristili pri pouku in v vsakdanjem 
življenju. 

Jovana Sekulić, 8.a

Osmošolci 
po Prešernovih stopinjah 

 
Vrtec Ciciban Sevnica vabi k vpisu v Cicibanove 
urice v šolskem letu 2017/2018. Cicibanove 
urice so namenjene otrokom od 3. leta starosti, 
ki niso vključeni v redni program vrtca. To so 
urice, na katerih se otroci družijo s svojimi vrstniki 
ter spoznavajo različne igre in materiale, ki so 
primerne za njihovo starostno obdobje. Otroci na 
ustvarjalnih dejavnostih in igrah pridobivajo nove 
spretnosti in izkušnje ter spoznavajo življenje v 
vrtcu. 

Cicibanove urice se bodo izvajale predvidoma 
enkrat tedensko, v popoldanskem času, po tri 
ure. Program bomo izvajali v enoti Centralni 
vrtec (Naselje heroja Maroka 22, Sevnica), če bo 
prijavljeno zadostno število otrok. 
Vpis v Cicibanove urice poteka v pisarni svetovalne 
službe in upravi vrtca, v enoti Centralni vrtec, N. 
H. M. 22, 8290 Sevnica, od 18. 9. do 13. 10. 
2017, vsak dan od 7.00 don 14.00. 
Vpis opravite na vlogi, ki jo dobite pri svetovalni 
delavki, v upravi vrtca, na naši spletni strani (www.
vrtec-sevnica.si) ali vam jo na vašo željo pošljemo 
na dom.
Za dodatne informacije kontaktirajte svetovalno 
delavko Urško Kozmus. 
Telefonski številki: 051 607 267 in 07/ 816 16 54 
E-naslov: urska.kozmus@vrtec-sevnica.si 
Ob morebitni odsotnosti svetovalne delavke 
pokličite 07/816 16 50.

Vir: Vrtec Ciciban Sevnica

Cicibanove urice 
v Vrtcu Ciciban Sevnica

 
Petek, 1. septembra, je bil za vse učence poseben 
dan, saj so se vrata krmeljske osnovne šole  po 
poletnih počitnicah znova odprla. 

Še posebno pa je bil dan poseben za tiste starše 
in njihove otroke, ki so šolski prag prestopili prvič. 
Da bi bili njihovi prvi koraki v šoli lažji, so jim učenci 
višjih razredov z učitelji pripravili poseben sprejem. 
Vseh 12 prvošolcev je po nagovoru ravnateljice 
in razredničarke Majde od devetošolcev prejelo 
rumeno rutico in balon, s svojim obiskom pa nas 
je prijetno presenetil tudi kuža Pazi. To je tisti 
kuža, ki poskrbi za večjo ozaveščenost najmlajših 
o prometni varnosti. Skupaj smo se odpravili na 
krajši sprehod v okolico šole in ponovili pravila 
za varno prečkanje ceste. Med tem časom je 
imela učiteljica Majda v učilnici 1. razreda krajši 
sestanek s starši, vsi prvošolci pa so prejeli 
brezplačno gradivo za 1. razred.  
Sledile so delavnice, vsak prvošolec je izdelal kužka 
iz papirja, za še slajši zaključek dneva pa smo se 
posladkali s sladoledom in čokoladnimi torticami 
na palčki. 
Dragi učenci, želimo vam še eno uspešno šolsko 
leto. Stopimo skupaj novim izzivom naproti …

Sara Gačnik

Prvi šolski dan

 
V soboto, 16. septembra, je v Mladinskem 
centru Sevnica potekalo potopisno predavanje 
Raziskovanje Portugalske. Potopis Urbana 
in Martine Čepon nas je skozi Italijo, Francijo 
in Španijo popeljal do Portugalske. Trije tedni 
raziskovanja so prinesli marsikatero zgodbo s 
celotne Portugalske. Božanske plaže, lepe gore 
in čudovite vasice. Seveda nista pozabila tudi 
na največji portugalski mesti, Lizbono in Porto. 

Potopisno predavanje se je končalo s kopico 
vprašanj poslušalcev, ki se že veselijo naslednjih 
dogodkov.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Portugalska v MC Sevnica

Vzgojitelj mora delovati tako, da 
resnico, dobroto in lepoto ne le 
zgolj prikaže otroku, temveč da 
to živi. To kar on je, preide na 
otroka, ne pa tisto, kar ga uči. 
Bistveno je, da vsako učenje 
predstavimo otroku s svojim 
zgledom. Poučevanje samo 
mora biti umetnost; ne zgolj 
teoretična snov. 

Rudolf Steiner 

Včasih je vse kar potrebujemo 
to, da nam nekdo brez kritiziranja 
ali pridiganja prisluhne in 
nam stoji ob strani. Če take 
osebe v našem življenju ni je 
smiselno razmisliti o odnosu s 
samim seboj. »Ali sem si dobra 
prijateljica? Ali znam prisluhniti 
lastnemu srcu? Ali...

Neznan avtor
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Mladina

 
Na Družinskem inštitutu 
Zaupanje v Sevnici 
vabijo mlade k vključitvi 
v raziskovalni projekt, 
s katerim bodo mladim 
omogočili izkušnjo 
raziskovalnega procesa 
na področju medosebnih 
odnosov. Temo raziskave 
bodo skupaj z mentorjem 
izbrali mladi sami glede 
na svoje zanimanje. Cilj 
projekta je pripraviti najmanj 
en kakovosten znanstveni 
članek, ki bo tudi objavljen 
v znanstveni ali strokovni 
publikaciji, ter ga predstaviti 
tudi strokovni javnosti na 
katerem izmed strokovnih 
simpozijev oz. kongresov.

Mladi se bodo v projektu naučili metodologije znanstvenega dela, vključno z 
iskanjem ustreznih znanstvenih virov, priprave metode raziskave, oblikovanja 
rezultatov in ustreznega interpretiranja pridobljenih rezultatov. K vključitvi 
v delovno skupino so vabljeni študenti družboslovnih in humanističnih smeri 
ter gimnazijci, ki jih zanima znanstveno področje. Mentor skupine je Damijan 
Ganc, strokovni sodelavec v programu Večgeneracijski center Posavje in 
samostojni raziskovalec.
Zainteresirane mlade vabijo k prijavi na e-naslovu info@zaupanje.net in 
telefonski številki 041/77 22 45. V raziskovalno skupino bodo v začetni fazi 
izvajanja programa predvidoma sprejeti štirje nadobudni mladi raziskovalci. 
  

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, foto: FreePik

Začetek programa Približajmo znanost mladim 

Cilj programa je približati znanost mladim.
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Šport 

MIGAJ Z 
NAMI

 
Na številnih atletskih tekmovanjih v Sloveniji so se 
izvrstno izkazali tudi sevniški atleti. Potem ko je 
na DP U16 zasedla odlično 2. mesto, je skakalka 
v višino Ana Sinkovič, ki trenira pod mentorstvom 
športnega pedagoga Francija Kranjca, v kategoriji 
U14 zmagala. S 149 cm je ugnala vse tekmece 
in stopila na najvišjo stopničko. Uspeh sevniške 
ekipe je dopolnila Ajda Slapšak, ki je bila v teku na 
1000 m druga. Na 1000 m sta tekla tudi Tjaš 
Pelko, ki je končal na 6. mestu, in 11-letna Živa 
Slapšak, ki je bila 8. 

Potekalo je tudi državno prvenstvo za gorske 
tekače. Češnjice v Tuhinjski dolini so bile prizorišče 
tekme za DP gor-dol. Sedemčlanska sevniška 
ekipa je z omenjenega prvenstva prinesla 5 
medalj. Živa Slapšak je zmagala med mlajšimi 
deklicami in osvojila naslov državne prvakinje. 

Drugo mesto je zasedla Iza Vencelj. V kategoriji 
višje sta bila druga Ajda Slapšak med deklicami in 
Tomi Bajc med dečki, Tomaž Sešlar pa je zasedel 
drugo mesto v kategoriji starejših dečkov. Tekla 
sta še Timotej Krašovec, ki je končal na četrtem 
mestu, Julija Kermc pa je bila peta. 
  

Vir: AK Sevnica

Sevniški atleti bogatejši za 
dva nova državna naslova

Ana Sinkovič, državna prvakinja v kategoriji U14

 
Na velenjskem stadionu je potekalo državno 
prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16. 

Sevniški atletski klub je bogatejši za nov naslov 
državne prvakinje, ki ga je v teku na 2000 m 
osvojila Nika Dobovšek s časom 6.37,47. Odlično 
drugo mesto je pripadalo skakalki v višino, 13-letni 
Ani Sinkovič, ki je tokrat premagala 150 cm. V 
teku na 2000 m so tekmovale tudi Ajda Slapšak, 
Lea Haler in Nika Resnik. Ajda je bila sedma, Lea 
enajsta, Nika Resnik pa si je pritekla 15. mesto. V 
fantovski konkurenci je Žan Vozelj v teku na 1000 
m osvojil 17. mesto, Tomi Bajc pa je 3000 m dolgo 
razdaljo pretekel kot deseti.

Sevniški atleti so bili uspešni tudi na drugih 
tekmovanjih: Miha Povšič in Melani Knez sta 
zmagala v teku na 21 kilometrov v Kočevju, kjer 
je potekal 22. tek Veronike Deseniške in je štel 
za Dolenjski pokal. Tomaž Sešlar pa je pritekel 
na tretje mesto v skupini A na mariborskem 
mestnem teku. 

  
Vir: AK Sevnica

Nika Dobovšek državna 
prvakinja, Ana Sinkovič 
druga

Ana Sinkovič, drugo mesto v skoku v višino na DP U16

 
Tradicionalna rekreativna kolesarska prireditev 
Skok na Lisco poteka nepretrgano kot rekreativna 
prireditev že od rojstva samostojne države, 
torej od leta 1991, letos je bila že 26. Pravi 
preizkus kolesarske pripravljenosti  se odvija 
na nespremenjeni trasi vzpona na  priljubljeno 
posavsko razgledišče Lisca, z Brega do parkirišča 
pred Tončkovim domom v dolžini 9,3 km,  za 
kar je treba premagati 700 višinskih metrov.  

Letošnjega »skoka« se je udeležilo 71 kolesarjev in 
tri kolesarke. Za pravično razvrstitev udeleženci 
tekmujejo v šestih moških in treh ženskih 
starostnih kategorijah. Prestižno skupno zmago 
je ponovil lanski zmagovalec Kristjan Hočevar 
(AdriaMobil) s časom 31.18, 2. Jan Trotovšek ( 
KD Sevnica) 31.24, 3. Dejan Jordan (KD Papež 
Podgorje)  32.26. Med tremi kolesarkami je bila 
izrazito najhitrejša šestnajstletna Nika Jančič 
(KK Laško) 39.53 pred Vido Ceglar  (Bicikel.com) 
53.15 ter Ireno Berčon (KD Partizan Trbovlje) 
01.02.21. Organizatorji podeljujemo tudi nagrado 
za najhitrejšega Sevničana, prikolesaril pa si 
jo je član tekmovalne ekipe KD Sevnica – Tanin 
Sevnica Gaber Vandur  35.50. Najmlajši kolesar, 
13-letni Grega Podlesnik, 40.57, ki prav tako 
prihaja iz domače tekmovalne ekipe. Posebna 
pohvala je namenjena gospodu Đuru Kovaču 
(KD Papež Podgorje), ki se kljub skoraj 80 letom 
kot najstarejši tekmovalec še vedno pogumno 
spopada s strmino Lisce že 26 let. Nekaj mesecev 
pa je od njega mlajši tudi gospod Lojze Levičar 
(RKD Krško). Najboljšim v kategorijah smo podelili 
pokale oz. medalje, rezultate pa si lahko ogledate 
na  kdsevnica.com.

26. Skok na Lisco

Ajda Slapšak, druga v teku na 1000 m na DP U14

Živa Slapšak in Iza Vencelj, najhitrejši na DP gor-dol

Nika Dobovšek, državna prvakinja na 2000 m na DP U16

Dekleta med tekom
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Šport 
Organizatorji se zahvaljujemo vsem kolesarjem za 
zvestobo prireditvi, pokroviteljem pa za pomoč pri 
izvedbi 26. Skoka. Spominjali se ga bomo po skoraj 
prevročem nedeljskem dopoldnevu, a uspešnem, 
in medalji pionirskega prvaka Jugoslavije iz leta 
1950, ki nam jo je prinesel pokazat najstarejši 
kolesar Đuro Kovač.

Prihodnje leto se dobimo ob enakem času na 
istem mestu. Vabljeni.

Vir: KD Sevnica

www.sportna-zveza-
sevnica.si/
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

 
Ko povreti mošt ali vino prvič pretočimo, mošt ali 
vino izdatneje žveplamo, tekočino ločimo od droži. 
Vino se prične stabilizirati in razvijati v zrelo žlahtno 
tekočino. Pred pretokom karakter mladega vina 
spremljamo organoleptično in s pomočjo meritev 
kemijskih parametrov, predvsem titracijskih kislin, 
sladkorja, pH vrednosti in alkoholne stopnje. 

Čas prvega pretoka je odvisen od letnika, 
parametrov in naših ciljev. Včasih je lahko tudi nujen 
in predčasen, npr. ob pojavu nekaterih bolezni ali 
napak (npr. bekserja). Nekateri enološki postopki 
in tipi vin vključujejo daljše ležanje na zdravih finih 
drožeh, za večino mladih vin pa vendarle velja, da 
s prvim pretokom ne gre predolgo čakati, zato ga 
opravimo kmalu po končanem alkoholnem vrenju. 
Mlado vina zahteva zaščito pred oksidacijo, 
biološko stabilizacijo in pretok - ločitev od usedlin 
oz. droži. 

Kakovost mladega vina je odvisna predvsem 
od tega, kako ravnamo z njim. Po končanem 
alkoholnem vrenju s kemijsko analizo ugotovimo 
vsebnost alkohola, skupne (titracijske) kisline 
in predvsem sladkorja. Prepričamo se, da je 
vino povrelo, kot smo želeli. Pomembna je tudi 
koncentracija kislin. Če je kislinska stopnja dovolj 
nizka, da ne želimo biološkega razkisa, če za to 
nimamo pogojev ali tega preprosto ne želimo, 
opravimo prvi pretok in vino žveplamo. 

Po končanem alkoholnem vrenju se lahko ob 
ustreznih pogojih prične biološki razkroj jabolčne 
kisline (biološki razkis): iz grobe jabolčne kisline, 
ki jo je več v nezrelem grozdju, nastaja blažja 
- mlečna kislina. Razkis omogočijo kvasovke 
jabolčno mlečnega razkisa, ki jih imajo droži ali 
jih mlademu vinu dodamo kontrolirano. Proces 
razkisa spremlja sproščanje ogljikovega dioksida 
(ki pa je v manjšem obsegu kot pri burnem vrenju). 
Neizkušeni kletarji lahko zaradi izhajanja plina oz. 
aktivnosti vrelne vehe med razkisom napačno 
sklepajo, da primarno vrenje mošta ni končano. 
Posledica je lahko preveč razkisano mlado vino, 
ki je zaradi porušene harmonije neprijetnega 
okusa in plehko, prizadeto na barvi, predvsem  
pa občutljivo za razne bolezni. Razvoj bakterij je v 
vinih z nižjo vsebnostjo kislin (oz. pri višji vrednosti 

Prvi pretok (nega mladega vina)

pH) hitrejši, delež »prostega žvepla« pa manjši 
(zato so v teh primerih potrebni večji odmerki)! 
Nekontroliran razkis (npr. moštov z ostankom 
sladkorja) lahko privede do nepopravljivih bolezni 
(vlečljivost, diacetil, miševina, manitol...)! Biološki 
razkis poteče ob ustrezni temperaturi (okvirno pri 
20 stopinj), ustrezni vrednosti pH (nad 3,2) in s 
čim nižjimi koncentracijami prostega žveplovega 
dioksida (do približno 15 mg/l). Pospešimo ga 
tudi z mešanjem droži. Ob ugodnih pogojih se 
lahko zaključi v nekaj dneh, zato zahteva nadzor 
(predvsem spremljanje vsebnosti kislin in pH, 
okušanje). Proces takšnega razkisa ne vpliva le 
na sestavo in koncentracijo kislin, pač pa tudi na 
okus. »Mehkejši okus« mlečne kisline je osnovna 
karakteristika terana, prija tudi cvičku, modri 
frankinji in močnejšim belim vinom. Biološki razkis 
prekinemo z žveplanjem in pretokom. 

Po končanem vrenju torej mlado vino leži na 
drožeh. Gre zlasti za odmrle kvasovke, ostanke 
škropiv in enoloških sredstev, jagodno meso, 
beljakovine, ostanke trdnih delcev jagodnih kožic, 
pečk, pecljev, vinski kamen in podobno.  Sestavine 
v drožeh namreč ob daljšem stiku z vinom pogosto 
vplivajo na okuse in vonje, ki niso značilne in želene. 
S prvim pretokom odstranimo grobe droži, pretok 
pa vpliva tudi na bistrenje vin, in na mikrobiološko 
stabilnost. 

Pomembna odločitev je tudi, kako zračen naj 
bo prvi pretok. Če želimo v vinu zadržati t.i. 
vrelno cvetico, ki pa je včasih nečista, lahko celo 
negativna, prvi pretok opravimo čim manj zračno, 
tako bolj ali manj ohranjamo svežino ogljikovega 
dioksida po alkoholnem vrenju, vendar tvegamo 
prisotnost nekaterih neželjenih spojin, kot je 
npr. vodikov sulfid (bekser). Čim manj zračno 
pretakamo tudi vina, ki so že oksidirana - nagnjena 
k porjavitvi, kar lahko preizkusimo s testom: 
kozarec vina pustimo stati nekaj ur in opazujemo 
barvo. Z rahlim zračenjem pospešimo zoritvene 
procese, vino se z dostopom zraka hitreje čisti in 
postaja beljakovinsko stabilnejše.

Vir: www.drustvo-vinogradnikov.si/nasveti/

Grem, preden grem,
nalij mi draga,

v kelih biserne vode, 
vode mrzle.

Vode želja, resnice večne,
vode sreče večne,

vode ljubezni večne,
vode mladosti večne.

Ne vem kam greš,
a nalila ti bom v kelih,
mrzle biserne vode.

Ne vode resnice večne,
ne vode sreče večne,

ne vode ljubezni večne,
ne vode mladosti večne. 

                                                                                             
Jožef  Žnidarič 

Želja 

Kaj bi bil, če lahko bi bil,
bil bi sonce,

vsepovsod toploto bi delil
v sonce zlato zrl bi lahko,

vse povsod žarki zlati, 
svoj dom imeli bi.

Kaj bi bil, če  lahko bi bil,
bil bi luna,

da noči poznali več nebi,
njen srebrni sij, vsem ljubezen bi delil,
nič več bleda, žalostna, vesela bi bila.

Kaj bi bil, če  lahko bi bil,
bil bi zvezda,

na nebu milijonov je zvezda,
ki svetijo v lepoti svoji

za vsakega sreča, ena bi bila.

Kaj bi bil, če  lahko bi bil,
bil bi dež,

drobne kaplje,
za sadove nove,

da  žeje, lakote bilo ne bi.

Kaj bi bil, če  lahko bi bil,
bil bi veter,

nežen veter, božal vsem bi lica,
pihal čez ravnice, doline in gore,

prinašal bi pozdrave.

Kaj bi bil, če lahko bi bil,
bil bi ptica,

letal bi visoko do neba,
videl vse, kar videti se da. 

Saj ne vem kaj rad bi bil,
ostal bom to kar sem

Jožef  Žnidarič 

Kaj bi bil, če lahko bi bil
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Utrip življenja

Recepti

Za 4 osebe potrebujemo:
150 g kostanjevega pireja
2 rumenjaka
45 g sladkorja
15 ml vode
200 g sladke smetane
60 g jedilne čokolade
rum

Za dekoracijo:
kakav v prahu
olupljen kuhan kostanj

V kozici segrevamo 15 ml vode in 45 g sladkorja. 
Mešamo in kuhamo tako dolgo, da se sladkor 
stopi. Segrevamo še naprej, da se raztopina 
rahlo zgosti. Rumenjake stepamo, da krema 
dvakrat naraste. Med stepanjem nato počasi 
prilivamo vroč sirup. Vse skupaj nato stepamo 
še približno 6 minut. Med tem časom nad vodno 
kopeljo raztopimo jedilno čokolado. Kostanjev 
pire damo v mešalnik in med mešanjem prilijemo 
stopljeno čokolado. Smetano stepemo. Kremi iz 
rumenjakov dodamo rum po okusu, kostanjev pire 
s čokolado in dobro premešamo. Na koncu rahlo 
vmešamo še sladko smetano. Razporedimo v 
kozarčke, poravnamo z robom in dobro ohladimo. 
Preden postrežemo, posujemo s kakavom v prahu 
in zdrobljenim kuhanim kostanjem.

Oktobra je čas za kostanj: 
čokoladno-kostanjeva krema v kozarčku
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www.kstm.si

Za 2 osebi potrebujemo:
20 dag špagetov
50 dag svežih jurčkov, ki smo jih pokuhali v 
kropu
maslo
1 srednje veliko čebulo
svež peteršilj
smetano za kuhanje
jajce
sol in poper

Špagete skuhamo. Na žlici masla prepražimo 
čebulo in jurčke. Ko se zmehča, dodamo smetano 
za kuhanje in razžvrkljano jajce. Solimo in popramo 
po okusu. Dodamo drobno sesekljan peteršilj. 
Dobro premešamo in pustimo, da se vse skupaj 
kuha še nekaj minut. Omaki dodamo špagete 
in dobro premešamo. Postrežemo z naribanim 
parmezanom in vejico svežega peteršilja.

Špageti z jurčki

Srečanje   balinarjev 
V sredo, 13. septembra, je DI Sevnica organiziral 
4. turnir balinarjev v trojkah na balinišču v 
športnem parku Drevored. Udeležile so se ga 
ekipe iz DU Sevnica,  BK Hrasti, Sevnica, DI 
Postojna  in  organizator DI Sevnica. Po lepih 
predstavah je v tekmah vsakdo z vsakim zmagala 
ekipa DI Sevnica v  postavi  Ivan Jeler, Anton 
Gorišek, Franc Ernestl in Damjan Škerbec, saj 
je premagala vse nasprotnike. Zahvaljujemo se 
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi turnirja.

Vir: DI Sevnica 

 
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica začenja 3. oktobra v Kulturni dvorani 
Sevnica s predavanjem Mojce Širok Od Benedikta 
do Frančiška novo študijsko leto 2017/2018. 
Pripravili so vrsto zanimivih predavanj, strokovnih 
ekskurzij in kulturnih prireditev. U3 vabi tudi k 
vpisu v številne krožke: računalniški, jezikovni, 
slikarski, ročna dela, ustvarjalne delavnice, 
spoznavanje naravnih vrednot, gibanje za zdravo 
telo, bovling, taishi, literarno, pevsko skupino 
in še kaj.  Vabljeni tudi v prostore U3 na naslovu 
Heroja Maroka 17 Sevnica vsak četrtek med 9 
in 12. uro, kjer se lahko vpišete, pridobite vse 
informacije o delovanju društva in se zabavate ob 
družabnih igrah. Ob vpisu dobi vsak član Bilten, v 
katerem sta obsežno poročilo o delu v preteklem 
študijskem letu in program dela za prihajajoče.  
Interesenti  naj se ne ustrašijo študijskih 
obveznosti. Študij je predvsem zabava, 
sproščanje, pridobivanje novega znanja, druženje 
in osmišljanje življenja v tretjem življenjskem 
obdobju. Učimo se tistega, kar nas veseli, brez 
ocen in brez stresa. 
Vabljeni.

Sašo Jejčič

Novo študijsko leto U3 Sevnica

   

Srečanje težjih invalidov 
V soboto, 2. septembra, je DI Sevnica  organiziral  
srečanje težjih invalidov našega društva na 
Šmarčni. Udeležilo se ga je 51 članov, pozdravila 
pa sta jih organizator srečanja Franc Dobovšek 
in predsednik DI Sevnica  Franc Boljte. Ta je 
obdaril  štiri člane, ki imajo septembra rojstni dan.  
Spregovoril je tudi o delu društva do konca leta.  
Na srečanju smo bili prijetno presenečeni, da nas 
je prišel obiskat kvartet Jarica in nam zapel nekaj 
prečudovitih narodnih pesmi. 

Za uspešno izvedbo srečanja težjih invalidov 
se zahvaljujemo  Gasilski  enoti Šmarčna za 
postavitev klopi in šotora ter  vaškemu odboru  
Šmarčna  za brezplačne  prostore. 
   

Delo sekcije ročnih del 
Članice sekcije ročnih del pri DI Sevnica smo bile 
letos precej aktivne. Majda Mirt, Antonija Kolman, 
Anica Radej, Metoda in Lara Bec, Irena Hribar, 
Zinka Možic, Silva Divjak in Jožica Ameršek smo 
se enkrat tedensko ali na dva tedna sestajale 
v pisarni društva ter se izpopolnjevale v raznih 
ročnih spretnostih. Med seboj smo si izmenjavale 
znanje, pridobljeno na delavnicah, ki jih organizira 
ZDIS. Poleg izdelovanja vizitk in daril za rojstne 
dneve smo naredile tudi sto vizitk za potrebe 
zveze. Imele smo tudi dve priložnostni razstavi, 
eno ob koncu leta in eno na zboru članov, ki je 
bil marca. Čez poletje je naša aktivnost na videz 
mirovala, a smo delale doma, kolikor sta nam 
dopuščala zdravje in čas. 

 Jožica Ameršek

Aktivnosti DI Sevnica

od 2.10.2017 do 13.10.2017 

* Cena sterilizacije je 67,50 EUR
(soudeležba lastnika je 29 EUR,

sofinanciranje Obèine Sevnica je 25 EUR,
sofinanciranje V.P. Sevnica je 13,50 EUR).

Cena le
29 €
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Oglasi

080 11 10www.as.si

Ker vemo,

da je dom

veliko več

Sedaj še  
obsežnejša kritja 
za zavarovanje  
vašega doma  
z brezplačno  
24-urno  
organizacijo  
pomoči.

NE BEL, NE čRN. 
MOJ SVET JE PINK.

BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD Z NOVO 
APLIKACIJO HITRADIA CENTER!

RADIOCENTER.SI
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Oglasi

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

kz-sevnica.si

T R A D I C I O N A L N A

Sevniska
salama 

Tradicionalni suhomesni izdelek  
naše pokrajine, ki je nastal 

pod skrbnimi rokami mojstrov 
Grajskih mesnin, po receptu 
Društva salamarjev Sevnica. 

Dovolite, da vas 
njen okus prevzame. 

Vaše Grajske mesnine

Odslej

v novi 

embalaži!

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

Po receptu 
sevniških 
mojstrov

aa
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m
a

 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

resja,
jesenskih lepotic

- Pisano paleto mačeh,
                    

- Pesek, zemlja za grobove
- Sklede, lonci

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.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.10.2017 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

KANO: mesto v Nigeriji, NORD: departma v Franciji, JENSEN: danski pisec, DORSET: grofija v Angliji
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Rešitev križanke iz prejšnje številke je: GWYNETH PALTROW.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Anja Pavlič, Dolenji Boštanj 115, 8294 Boštanj 

2. nagrada: Vida Gregorčič, Blanca 12, 8283 Blanca 

3. nagrada: Darja Jakše, Studenec 31, 8283 Studenec 

VICOTEKA

Sok
Zakaj so blondinke resne, ko pijejo sok iz 
tetrapaka ?
Ker na njem piše »concentrate«

Kaj je ekstrem?

Če se poročita blondinka in policaj ...

Mleko         
                                       
Zakaj blondinka odpre mleko že v trgovini ?
Zato, ker na njem piše: »Odprite tukaj.«  

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kako se imenuje kraj na sliki?

IZREK ZA LEPŠI DAN

V življenju je vredno pustiti sledi, 
preko njih slediti srcu. 

Nikoli ni treba iti skozi laži, 
kajti vedno pripeljejo do nesreče. 

Nagrade za mesec OKTOBER

1. nagrada: 2×predsedniški burger, ki ju podarja Rondo Sevnica, 
       Planinska cesta 3, 8290 Sevnica, 

2. nagrada: The Slovenia book (Top 100 destinacion), ki jo podarja KŠTM Sevnica,
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

3. nagrada: majica, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

Majhna skleda, 
drži se dolgega ročaja,
lonec polna zapusti, 
vanj se prazna vrača.

            Kaj je to?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 kruh 

 Izžrebanec:

 Jaš Klavs, Drožanjska c. 99, 8290 Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Lokomotiva na sliki se nahaja v Krmelju.

 Izžrebanka:

 Lea Trupi, Mrzla Planina 18, 8292 Zabukovje
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Radiometrija Media Pool (junij 2017); vse starostne skupine; območje občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, 
Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Ribnica, 
Semič, Sevnica, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk; num: 748

Vir:

NAREJEN ZA

VAŠA UŠESA!

OGLAŠEVANJE

041 858 733
AktualFlyer1.indd   3 23. 08. 17   23:22

Paket NLB Poslovni 
Start za samo 
1 EUR/mesec.

www.nlb.si/poslovni-start

Ob prvih korakih po odprtju svojega d.o.o. ali s.p. 
potrebujete prave rešitve, da vam olajšajo vstop v 
podjetniški svet. 

Za vas imamo paket Poslovni Start, ki združuje osnovne 
bančne storitve za vsakodnevno poslovanje. Obiščite 
nas v kateri koli NLB Poslovalnici, spoznajte prednosti 
paketa in plačujte samo 1 evro na mesec*.

* Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in 
zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), ki 
na trgu poslujejo manj kot eno leto. Paket je omejen na obdobje 
18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.

01 477 20 00



Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

strešna okna

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

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

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.  

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


