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GRAJSKE NOVICE
BESEDE UREDNICE
Za vsak rezultat in uspeh posamezne
celote je zelo pomembno, kakšna je
sinergija med posamezniki. Od njihovega
delovanja je odvisno, kakšen učinek
ustvarijo. Če je ta odličen, je rezultat večji
od napovedanega. Ta pa je dosežen, če
je delovanje vseh enako, aktivnosti se
izvajajo z istim namenom, združevati se
morajo različna znanje in veščine. Pri tem
pa vsak posameznik pripomore k svojemu
najboljšemu prizadevanju in vzajemnosti
med členi.
V timskem delu so vsekakor prednosti.
Pomanjkljivost enega nadomesti znanje
ali prizadevnost drugega. Če pa v celoti
opazimo, da posamezni členi ne prispevajo
ničesar za uspeh, se podreta namen in cilj
oziroma se ta težje ali sploh ne doseže.
V časih, v katerih živimo, bi moralo biti

zavedanje o pomenu timskega dela večje.
Nekaj prehojenih korakov nam že kaže,
kam kot družba hitimo, katere vrednote
postavljajo posamezniki v ospredje. Žal le
redkim posameznikom uspe na način, kot
so si zamislili.
Idealno okolje za ustvarjanje pozitivne
sinergijo je, kadar lahko svobodno dihamo,
smo neodvisni in pogumni, trudimo se za
dobre odnose, ne kritiziramo, spodbujamo,
se med seboj dobro razumemo, iščemo
izzive in smo jih pripravljeni reševati,
ego podredimo skupinskemu duhu,
smo razumni in ustvarjalni, spoštujemo
različnost in zaupamo.
Naredite si v srcu prostor za delo in delajte
iz srca radi, karkoli pač počnete, doma ali v
službi.
Mojca Pernovšek

KOLOFON
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.
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Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga
vsa gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na
dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna
urednica, Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok
Felicijan - tehnični urednik, Annemarie Culetto, Eva
Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj,
Neža Nemec, Petra Biderman, Sanja Slemenšek.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri
prispevku.Odgovornost za prispevek in sliko
prevzema avtor. Uredniški odbor ne presoja
prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa
je odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico
do krajšanja in lektoriranja besedila. Prispevkov in
fotografij ne vračamo.
Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala
Prelom: KŠTM Sevnica,
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si, wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide julija 2022, prispevke,
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev
pošljite najpozneje do 15. 6. na
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Krajevna skupnost

BLANCA

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani.
Prijazno vabljeni, da skupaj obeležimo krajevni praznik
in tako še okrepimo družbene vezi domačega okolja.
Prav na dan praznika, 10. junija 2022, bo namenu najprej
predan novo urejeni odsek javne poti Poklek–Tomažev hrib–Priklance.
Priložnostni dogodek bo ob novem delu ceste v Priklancah ob 16. uri.
Ob 17. uri bo sledilo odprtje obnovljenega odseka lokalne ceste Poklek–Blanca.
Pridobitev bo namenu predana pri odcepu za Gradec.
Osrednja slovesnost s kulturnim programom bo ob 18. uri
na ploščadi pred Gasilskim domom Poklek.
Vljudno vabljeni.
Svet Krajevne skupnosti Blanca

Intervju

GRAJSKE NOVICE

ANGELA TRSTENJAK, najstarejša občanka v občini Sevnica

S čim si krajšate dneve?
Še vedno obožujem rože. Če le morem, jih
najdem v svoji okolici in preverim, ali kaj
potrebujejo. Drugače pa berem. Najraje
Delo. In to vsak dan. Imam srečo, da še
vedno dobro vidim, berem lahko brez očal.
Mi pa čedalje bolj peša sluh. Pa televizijo
pogledam. Dnevno spremljam Dnevnik. Pa
zdaj, ko so lepi dnevi, grem rada tudi ven, na
sonce. Pa se spet obrne dan.

To, da imaš priložnost intervjuvat
102-letno gospo, je res pravi
privilegij, zato sem se zelo veselila
dne najinega srečanja. Počakala
sem jo v avli Doma upokojencev
Sevnica, tja pa jo je na vozičku
pripeljala prijazna medicinska
sestra, ki je že prej navezala stik
z nama. Z drobno ženico Angelo
Trstenjak sva sedli za mizo.

lahko. Smo pa vedno imeli posebno spoštljiv
odnos do staršev in tudi ko smo začeli
živeti na svojem, se je od nas pričakovalo,
da bomo skrbeli za svoje starše. Poznate
tisti pregovor Mati lahko skrbi za pet otrok,
pet otrok pa ne more za eno mater. Tega v
naših mladih letih nismo poznali. Močna
navezanost na dom me je pripeljala nazaj v
Slovenijo. Spoznala sem svojega moža, dom
pa sva si ustvarila v Sevnici. Rodilo se nama
je 5 otrok. Službo sem najprej našla v Taninu,
pozneje pa v Kopitarni in tam dočakala
tudi upokojitev. Od nekdaj pa so bile moja
strast rože. Z možem sva imela vrtnarijo
Kako ste?
pod gradom v Sevnici. Vsi v Sevnici so nas
poznali, saj smo z veseljem delili čebulice in
Najlažje takole, na invalidskem vozičku, sadike rož in zelenjave med ljudi.
čeprav moram priznati, da me po 100.
rojstnem dnevu prav nič več nič ne boli. Se
kar bojim, da je Bog pozabil name.
Na katero obdobje v življenju imate
najlepše spomine?
Po mojem pa želi, da svojo življenjsko
zgodbo, izkušnje, modrosti … delite z nami. Vsako obdobje ima svoje lepe in malo
Kje ste se rodili?
manj lepe trenutke. Mogoče je vojna tisto
obdobje, ki se ga spominjam z največjo
Rodila sem se 17. aprila 1920 v Vinici pri žalostjo, pa smrt nekaterih mojih najbližjih.
Šmarjeti. Življenje takrat je bilo povsem Najlepše obdobje pa je bilo, ko so bili otroci
drugačno kot zdaj. Živeli smo skromno, majhni. V tistem obdobju se mi je zdelo, kot
naša glavna skrb je bila, kaj bomo jedli. da imam super moči. Pa obdobje, ko začnejo
Včasih se sprašujem, kako smo sploh prihajati vnuki, pa potem že pravnuki, je tudi
preživeli. Kljub vsemu pa smo bili otroci obdobje posebne sreče. Nikoli nisem imela
srečni in neobremenjeni. Zdaj imajo vsega velikih pričakovanj v življenju. Samo da smo
preveč, le časa drug za drugega vedno bili zdravi in da smo se imeli radi, pa sem bila
primanjkuje. Preveč materialnih stvari srečna.
človeka obremenjuje, ne pa osrečuje.
Do pred kratkim ste živeli doma. Kdaj ste
Predvidevam, da ste osnovno šolo se preselili v dom upokojencev?
obiskovali v Vinici. Kam pa vas je potem
vodila pot?
Do lani sem živela doma, v graščini pod
gradom v Sevnici. Od lanskega poletja sem
Ja. Starši so težko čakali, da bomo otroci pa v domu. Tu res lepo poskrbijo zame, mi
lahko pomagali tudi z denarjem, ne samo skuhajo, pospravijo, me negujejo. Hvaležna
z delom doma, zato sem zelo mlada odšla sem, da nisem sama. Največja sovražnika
s trebuhom za kruhom v tujino. Mladoletni nas starejših sta prav gotovo samota in
otrok, sam, v povsem novem okolju … ni bilo dolgčas.

Klepetali sva že debelo uro in opazila sem, da
je postala utrujena. Prijela sem jo za roko in ji
povedala, da bom počasi šla in da se ji iz srca
zahvaljujem, da si je vzela čas zame. Pogledala
me je in rekla, da ima tako zelo zgubane roke,
da so moje pa še tako lepe. »Gospa Angela,
vaše roke pripovedujejo zgodbo vašega
življenja. Pripovedujejo zgodbo o ljubezni, negi
in dobroti. Te roke so se dotaknile in držale
stvari, ki si jih večina ljudi lahko samo želi, da
bi se jim nekega dne zgodile. Ponosni bodite na
vsako gubo posebej,« sem ji rekla. Nasmehnila
se mi je. Negovalka jo je potem odpeljala
počivat. Obljubila sem ji, da ji bom prinesla
dva izvoda Grajskih novic, enega zanjo in
enega za njeno »cimro«. Z mize je nežno vzela
rožo, ki sem ji jo prinesla, se mi zahvalila in šla.
Malo sem še posedela in gledala za njo.

V tem prav posebno drugačnem času si
ustvarjamo družine, iščemo položaj, si
ustvarjamo svoj jaz. Vidimo samo sebe. Ne
najdemo pa časa, da bi se ustavili in pomislili
na korenine, ki so nam jih dali ljudje, ki so
nas vzgojili, ljubili, dajali občutek topline in
varnosti. Pozabili smo, da so nas usmerjali po
poti, polni pasti in ovir. Da smo prišli do točke,
na kateri smo zdaj. Smo nekako pozabili na
svoje ostarele starše? Nismo, le to življenje
nas hoče raztrgati na vse strani. Pa kljub
temu si moramo vsaj občasno vzeti čas za
obisk, klepet … nam bo to vzelo le nekaj časa,
ostarelim staršem pa bomo s tem polepšali
dan, življenje.
Pogovarjala se je: Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM
Participativni proračun Občine Sevnica za leto 2023

GRAJSKE NOVICE

TEKMOVANJE
KAJ VEŠ O PROMETU

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri
odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine.
Za izvedbo projektov je v posameznem območju na voljo do 20.000 evrov, pri čemer mora
biti vrednost posamezne pobude najmanj 3000 evrov oziroma največ 10.000 evrov z DDV.

Dne 18. maja je potekalo že 52. občinsko
tekmovanje Kaj veš o prometu, ki ga
organizirata Občina Sevnica in Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Pobudo lahko oddajo posamezniki ali skupine s prebivališčem v občini Sevnica, ki so občine Sevnica v sodelovanju z osnovnimi
šolami, Policijsko postajo Sevnica ter
dopolnili 15 let. Pobude se oddajajo za projekte in ureditve iz njihove krajevne skupnosti.
Avtošolo Prah Sevnica.
Vsakdo lahko poda več pobud, vsako pa je treba vložiti na ločenem obrazcu.
Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
• pripomore k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma
posamezne krajevne skupnosti,
• bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica, na zemljiščih s statusom javnega dobra
oziroma na zemljiščih, ki so v javni rabi,
• je skladna z najmanj eno od naslednjih nalog občine: skrb za varstvo okolja, ustvarjanje
pogojev za gospodarsko rast, ustvarja pogoje za pospeševanje družbenih dejavnosti,
spodbuja participacijo mladih v domačem okolju, pripomore k urejenosti vasi in naselij,
• je finančno ovrednotena od 3000 do največ 10.000 evrov z vključenim DDV,
• ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica,
• ima takojšni učinek v prostoru,
• predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi pobude kot izvajalec, ne kot fizična oseba, ne kot
lastnik izvajalca, ne kot oseba v poslovodstvu izvajalca,
• temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo.

Udeleženci 52. tekmovanja Kaj veš o prometu

Po dveh letih premora je bilo ponovno
izvedeno kvalifikacijsko tekmovanje, na
katerem so sodelovali učenci osnovnih
šol sevniške občine. Namen tekmovanja
je spodbuditi k učenju prometnih pravil,
razvijanju spretnosti in pravilne vožnje v
Če za posamezno območje na razpis ne bo prispelo dovolj pobud oziroma te ne bodo prometu.
izpolnjevale navedenih pogojev, se nerazdeljeni del kvote ne razdeli na druga območja.
Na spletni strani Občine Sevnica je dostopen obrazec za elektronsko oddajo pobude ali
ročno izpolnitev. Ročno izpolnjeni obrazec lahko prijavitelji pošljejo po pošti na naslov
Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica ali ga oddajo osebno v sprejemni pisarni, ki je
v 2. nadstropju občinske stavbe.
Podrobno pojasnilo o načinu razporejanja dela proračunskega denarja ter načinu
sodelovanja in podaje predlogov je objavljeno na spletni strani Občine Sevnica.

Rok za podajo pobud je do 10. junija 2022.
Podane pobude bo pregledala in odobrila strokovna komisija. Odobrene pobude bodo
javno objavljene, o uvrstitvi v proračun s SMS-glasovanjem pa bodo odločili prebivalke in
prebivalci. V proračun za prihodnje leto se bodo uvrstile pobude, ki bodo najhitreje prejele
največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihove vrednosti pa ne bo presegal
najvišje vrednosti območja. Glasovanje za umestitev pobud v proračun 2023 bo predvidoma
septembra.

Preizkus spretnostne vožnje na poligonu

Na letošnjem tekmovanju je sodelovalo 25
učencev. Najuspešnejši je bil Miha Vencelj
iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in
bo občino zastopal na letošnjem državnem
tekmovanju na Jesenicah. Drugo mesto je
osvojil Urban Slemenšek iz Osnovne šole
Blanca, tretje pa Staš Ajnihar iz Osnovne
šole Milana Majcna Šentjanž. Po skupinskem
seštevku točk se je na prvo mesto uvrstila
šola gostiteljica, Osnovna šola Sava Kladnika
Sevnica. Drugo mesto je zasedla Osnovna
šola Blanca, tretje pa Osnovna šola Milana
Majcna Šentjanž.

Mladi kolesarji so na tekmovanju pokazali
odlično znanje in praktične spretnosti, ki jim
bodo pomagale v primeru nepredvidljivih
situacij. S pravilno vožnjo po Sevnici pa so
bili dober zgled tudi vsem udeležencem v
prometu.

4

junij 2022

Občinske strani

GRAJSKE NOVICE

UREJANJE GOZDNIH
POVRŠIN V SPODNJI
POLOVICI GRAJSKEGA
GRIČA
Urbani parki in gozdovi so za mestno okolje
izrednega pomena. Pripomorejo k čistosti
zraka, bogatijo videz krajine, imajo pa tudi
izjemno družbeno vlogo, saj kot element
sožitja med posameznikom in naravo
pomembno vplivajo na kakovost bivanja.
Vse to velja tudi za gozd, ki se razprostira po
sevniškem grajskem griču.

Strokovna služba Zavoda za gozdove
Slovenije je za odstranitev določila tudi
nekaj dreves z namenom sproščanja
pomladitvenih jeder na zahodnem delu
pobočja.
V jesenskih mesecih bo opravljena še redna
vzdrževalna sečnja območja pod sevniškim
pokopališčem.

OB SVETOVNEM DNEVU
ČEBEL
Svetovni dan čebel je bil razglašen prav na
pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Države
članice Združenih narodov so 20. decembra
2017 soglasno potrdile predlog slovenskih
čebelarjev in tako je 20. maj po vsem svetu
posvečen ozaveščanju o pomenu čebel
in preostalih opraševalcev za naravo in
človeštvo.

Župan Srečko Ocvirk, ki je priložnostno
»posadil« eno izmed rož v občinski park,
je v svoji poslanici občankam in občanom
sporočil:
»Človek je del naravnega okolja, z njim je
nerazdružljivo povezan in od njega močno
odvisen. Živeti v sozvočju z naravo naj bo naš
cilj in poslanstvo. Zato se naravi približajmo
in jo ohranjajmo povsod, kjer je to mogoče
in po svojih najboljših močeh.«

Grajski grič (foto: Jože Hvala)

Tik pod vrhom grajskega griča poteka 800
metrov dolga krožna tematska pot Gozd
je kultura, ki je namenjena spoznavanju
različnih gozdnih vrst in naravnih procesov,
ki se pojavljajo v gozdovih. Namen poti
je tudi promocija ustreznega ravnanja v
gozdovih in spoštovanja narave.

Občina Sevnica si z različnimi aktivnostmi
prizadeva
za
ohranjanje
biotske
raznovrstnosti, še posebno pozornost
Direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč
pa namenja delovanju v korist čebel in
Pobudi se pridružujejo tudi na Komunali
čebelarstva.
Sevnica, ki na območju sevniške občine v
Vsako leto na območju sevniške občine sklopu gospodarske javne službe skrbijo
potekajo zasaditve avtohtonih medovitih za košnje javnih površin. »Z redkejšimi
rastlin. K ohranjanju populacije čebel veliko košnjami rastlinam pustimo, da sklenejo
pripomorejo tudi cvetoči travniki. Zato se svoj naravni življenjski krog,« je povedal
direktor Mitja Udovč.
Glavnina družbenega dogajanja se z je Občina Sevnica letos pridružila pobudi
za
redkejše
košnje
javnih
površin,
ki
so
grajskimi doživetji sicer odvija na zgornjem
delu grajskega griča. Njegova površina pa predvsem v gosteje naseljenih območjih
dom in zavetje številnim živalskim vrstam.
zavzema še veliko več.
Pretežno gozdnata površina zahteva
primerno vzdrževanje, ki vključuje tudi
strokovno izvajanje sečnje. Stalna skrb
za urejanje grajskega pobočja je nujna
predvsem zaradi zagotavljanja splošne
varnosti. Občina Sevnica kot odgovoren
lastnik pri vzdrževanju javnih gozdnih
površin tesno sodeluje z vsemi pristojnimi
strokovnimi službami.
Pri strokovnem pregledu območja, ki ga je
opravil Zavod za gozdove Slovenije, je bilo
ugotovljeno, da se večje število dreves suši,
prisotni so tudi gnilobni procesi na korenskih
vratovih. Gre za drevesa, ki so dorasla in
ostarela. Določena drevesa lahko zaradi
oslabljenosti ob nenadnih sunkih vetra
popustijo in nenadzorovano padejo. Zato
bo na podlagi odločbe Zavoda za gozdove
Slovenije izvedena izredna sečnja dreves,
ki bo v glavnini potekala na spodnji polovici
pobočja.

Zato bodo v Sevnici in Boštanju na
določenih izbranih območjih travnate
površine okrašene z rožami s prav posebnim
sporočilom: v občini Sevnica smo prijazni do
čebel in do narave. Zato bomo te površine
namenili paši čebel in jih pokosili, ko bodo
travniške rastline lahko opravile svoj naravni
Z ohranjanjem naravnega prostora čebel
cikel semenitve. Tako bo ohranjena naravna
ohranjamo njihovo populacijo.
obnova travniških površin tudi v urbanih
Pobudi za ohranjanje območij nepokošenih
območjih.
površin se lahko pridružite tudi lastniki
zasebnih površin. Tudi tako, da čebelam
in drugim opraševalcem odstopite manjši
košček zelenice, ki ga pokosite pozneje.
Sobivanje z naravnimi vrstami, ki imajo
ključno vlogo za človeštvo in celoten planet,
je izrednega pomena. Z ohranjanjem
naravnega prostora čebel ohranjamo njihove
populacije, s tem dolgoročno pripomoremo
k ohranjanju zdravega okolja, zagotavljanju
prehranske varnosti in blaženju podnebnih
Župan Srečko Ocvirk sprememb.
junij 2022

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

V zadnjih letih so bila na gradu in njegovi
okolici opravljena številna prenovitvena
dela. Grad Sevnica je osrednji kulturni,
zgodovinski, politični in protokolarni objekt
v občini Sevnica ter obenem središče
kulturnega dogajanja. Prav pod okriljem
Grajskega parka, v senci mogočnih dreves,
se bodo tudi letos zvrstile številne poročne
slovesnosti.
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TURISTIČNA ZVEZA
OBČINE SEVNICA IMA
NOVO PREDSEDNICO
Turistična zveza občine Sevnica je imela
aprila letos občni zbor, na njem pa sta bila
pregledana poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2021. Poročili sta predstavili
predsednica Annemarie Culetto in
sekretarka Alenka Kozorog. Poročila so brez
pripomb potrdili člani zveze, pred tem pa
jih je pregledal nadzorni odbor in prav tako
podal pozitivno mnenje. Navzoči so si bili
edini, da je zveza kljub zahtevnim časom
dobro in uspešno izpeljala začrtane projekte
v nekoliko prilagojeni obliki, saj je to od nas
zahtevalo epidemiološko stanje v državi.
Dosedanja predsednica Annemarie Culleto
je na zadnjem upravnem odboru zveze
podala svoj odstop, zato smo člani podali
nove predloge za novo predsednico/
predsednika. Ker se predlagani kandidati
niso strinjali z imenovanjem, nismo sprejeli
sklepa, koga potrditi na to mesto. Smo se pa
društva dogovorila, da si damo nekaj časa,
se pogovorimo, premislimo in po tehtnem
premisleku vseh izberemo novo vodstvo.

Z veseljem smo sprejeli novico, da je
kandidaturo za predsednico za eno leto
ponovno sprejela Cvetka Jazbec, dosedanja
podpredsednica in tudi predhodno že
predsednica v dveh mandatih na zvezi.
Prepričani smo, da bomo z njenim vodstvom
in idejami le še nadgrajevali začrtane
projekte in programe. Člani smo
korespondenčno potrdili njeno imenovanje.
V letu 2023 pa imamo redni volilni občni
zbor, na katerem bomo, upamo, da uspešno,
izvolili organe zveze za novo štiriletno
obdobje.

GRAJSKE NOVICE
To je tudi temeljni smisel in dolgoročno
sporočilo projekta Turistične zveze
Slovenije, Moja dežela, lepa in gostoljubna,
pri katerem že vrsto let sodeluje tudi
Turistična zveza občine Sevnica. Tako se bo v
prvi polovici junija na pot po občini odpravila
komisija TZOS ter ocenila in izbrala najlepše
kraje v naši občini, ki se bodo nato potegovali
za priznanje na tekmovanju slovenskih mest
in krajev na področju urejanja prostora,
okolja in gostoljubnosti na regijskem ali celo
državnem tekmovanju.

V PGD Blanca so v soboto, 30. aprila,
spet obudili dolgoletno tradicijo ročnega
postavljanja mlaja. Zadnji dve leti so ga
namreč zaradi omejitev zbiranja postavili
strojno.

Vemo, da tega v naših krajih ne primanjkuje,
pa vendar naj bo to poziv, da olepšate še
kakšno zapuščeno gredico na robu vasi,
pokosite zelenico in ocvetličite kakšno
zapuščeno korito. Ob tem pa poudarjamo,
da je pri urejanju in ocvetličenju našega
bivanjskega prostora najboljša zmernost.
Včasih je namreč res, da je več manj.
Komisija si bo ogledala vsa krajevna
središča, mesto, šole, vrtce, gostinske
in druge ponudnike blaga in storitev ter
javne objekte, saj je za celostno urejenost
pomemben vsak kotiček našega bivanja.
Hvala, ker z nami skrbite, da bivamo v urejeni
in lepi občini.

Dvigu mlaja je poveljeval Bojan RadejMaks. Z ekipo okoli 30 prostovoljcev so
tako na tradicionalen način brez težav
postavili skoraj 30 m visoko smreko, ki so
jo gasilci prejšnji dan pripeljali iz gozda.
Gasilke pa so zanj spletle venec. Pri takšnem
postavljanju je potrebno usklajeno delo
Alenka Kozorog,Turistična zveza občine Sevnica vseh posameznikov, ki morajo skrbno
poslušati navodila, da lahko težak mlaj varno
postavijo.

TRADICIONALNI
DOGODKI NA
LUKOVCU

Po vasi Lukovec je tudi letos donela Jurjeva
pesem. Na večer svetega Jurija so se zbrali
možje in fantje našega kraja in od hiše do
hiše prepevali ter širili dobro voljo.

Alenka Kozorog,Turistična zveza občine Sevnica

NAPOVED
OBČINSKEGA
OCENJEVANJA KRAJEV
MOJA DEŽELA,
LEPA IN GOSTOLJUBNA

V zadnjih dneh aprila je KŠD Lukovec
organiziral postavljanje mlaja. Pred
kulturnim domom se je zbralo kar nekaj
vaščanov, ki so skrbno okrasili mlaj in ga
postavili ob prazniku dela. Aprilu pa smo
pomahali v slovo s kurjenjem kresa, ki ga
Urejeno in čisto okolje sta odraz skrbnosti vsako leto tradicionalno prižgemo ob cerkvi
in osebnosti ljudi, ki živijo v njem. Hkrati je sv. Magdalene.
to tudi pogoj za uspešen razvoj turizma, h
kateremu v sodobnosti stremimo.
Vir: KŠD Lukovec
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NA BLANCI
SPET ROČNO
POSTAVLJALI MLAJ

Za najmlajše je bilo poskrbljeno z animacijo
na napihljivih igralih. Za glasbeno spodbudo
pa so poskrbeli člani Godbe Blanški
vinogradniki. Po dvigu so bili na vrsti
skupinsko slikanje, pogostitev in prijetno
druženje vaščanov in preostalih gostov. Mlaj
bo vas krasil celoten maj.
Foto in zapis: R. Zidar

www.visit-sevnica.com
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GRAJSKE NOVICE

First Lady, za katero stoji KŠTM Sevnica.
Zlato priznanje z najvišjo oceno letošnjega NAMIG ZA PREMIK
tekmovanja pa je za modro frankinjo letnika od spodnjega do zgornjega
12. festivala modre frankinje
2017 prejel Marjan Jelenič. Ta ga je izstrelila sevniškega gradu
tudi med prvake festivala modre frankinje.
Zadnjo sredo maja je v sevniški kulturni In tako prenosni pokal še najmanj leto dni
Vabljeni, da se ta mesec 9. junija sprehodite
dvorani v soorganizaciji KŠTM Sevnica in ostaja v Posavju.
po starem mestnem jedru Sevnice in
Univerze v Novi Gorici potekala mednarodna
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica svoj pohod zaključite v grajskem parku, v
strokovna konferenca o modri frankinji z
katerem bo od 17. ure potekal 12. festival
naslovom Mislim modro/Blue Frank Think
modre frankinje.
Tank. Na njej so razmišljanja o modri
frankinji delili mednarodno priznani gosti
– Ožbej Peterle, David Schildknecht, Dorli
Muhr, Mike Beneduce, Paz Levinson, dr.
Ferdinand Regner in dr. Guillaume Antalick. S PONUDNIKI KBZ
Po predstavitvah je bila okrogla miza z SEVNICA OBISKALI
naslovom Mislim modro – kako naprej, ki jo
je vodila Dorli Muhr. Posnetek konference si OKUSE ROGLE IN
lahko ogledate na Youtubu KŠTM Sevnica. OKUSITI LAŠKO

JELENIČ, PRVAK

Strokovno srečanje se je končalo z
razglasitvijo rezultatov 12. ocenjevanja
modrih frankinj, ki je v organizaciji KŠTM
Sevnica potekalo 6. maja na posestvu
Krakovo v Sevnici. Strokovna komisija v
sestavi Grega Repovž, Ožbej Peterle, dr.
Klemen Lisjak, dr. Guillaume Antalick,
Francois Botton, Jure Grubar, Andrej Bajuk,
Miha Ritonja in Robert Gorjak, ki mu je bilo
zaupano mesto predsednika ocenjevalne
komisije, je ocenila 61 vzorcev. Zvrstilo
se je 14 vzorcev aktualnega letnika 2021,
32 modrih frankinj starejšega letnika, 10
rosejev, 3 penine in 2 predikatni vini iz modre
frankinje.
Največje število točk v kategoriji predikatov
je za modro frankinjo iz sušenega grozdja
letnika 2010 prejela Vinska klet Prus, srebrno
priznanje pa za likersko vino Keros, letnik
2018 Vinarstvo Kerin. V kategoriji penečih
vin je najvišje priznanje prejela penina Blanc
de noirs iz Vina Kozinc, srebrno priznanje
pa penina Zara rose iste kleti. Bronasto
priznanje za penino iz modre frankinje,
metliško penino rose, je prejela KZ Metlika
Vinska klet Metlika. Ti so prejeli tudi najvišje
število točk za rose iz modre frankinje,
srebrno priznanje je dobil rose Vina Kozinc,
bronasto pa rose, ki ga je v kleti pridelal Nejc
Rumpret. V kategoriji aktualnih letnikov sta
bili podeljeni kar dve zlati priznanji, in sicer
Kmečki zadrugi Krško in Janku Kobalu.
Srebrno priznanje za modro frankinjo letnika
2021 je prejel lanski prvak Festivala modre
frankinje, David Kozinc. V kategoriji starejših
letnikov sta si drugo mesto delili frankinji
KZ Krško – Klet Krško in modra frankinja

V maju smo na KŠTM Sevnica v sodelovanju
z Občino Sevnica za ponudnike, vključene
v kolektivno blagovno znamko Sevnica
Premium, organizirali strokovno ekskurzijo
z ogledom primerov dobrih praks. Odpravili
smo se na obisk in oglede k dvema
blagovnima znamkama, ki sta, enako kot
KBZ Sevnica Premium, vzpostavljeni po
modelu Izvorno slovensko. Najprej smo
se ustavili v bližnjem Laškem, v katerem
razvijajo znamko pod imenom Okusiti
Laško. Obiskali smo čebelarstvo Šolar. Pri
njih so čebelarstvo iz hobija nadgradili v
uspešno družinsko podjetje. Sledil je obisk
tržnice v Laškem, na kateri smo spoznali
še več ponudnikov in tudi pokušali njihove
izdelke, ki nosijo certifikat odličnosti. Po
predstavitvi, ki so jo za nas pripravili nosilci
KBZ Okusiti Laško na STIKu – Centru za
šport, turizem, informiranje in kulturo
Laško, smo se posladkali še z dvema
sladicama, ki združujeta pristne laške okuse
– laško medenko in laško rimljanko. Pot smo
nadaljevali pod vznožje Rogle, k eni od prvih
kolektivnih blagovnih znamk – Okusi Rogle.

Svoj ogled začnete na Glavnem trgu pri
kužnem znamenju, ki je znan tudi kot
Martinovo znamenje iz leta 1755. Zelo malo
virov priča o njegovi postavitvi, napis na
podstavku kipa pa omenja donatorstvo
Martina Šinkovca ob obnovi spomenika.
V smeri proti Savi od znamenja stoji
spodnji sevniški grad oziroma trški dvorec
z letnicama 1664 nad vhodom in 1613
na dvoriščnem pomolu. Stavba velja za
najstarejšo stavbo na osrednjem Glavnem
trgu. Legenda pravi, da je bil spodnji sevniški
grad s podzemnim rovom povezan z gradom
na griču.
Pot nadaljujete po ulici proti cerkvi svetega
Nikolaja. Na vaši desni pod cerkvijo boste
zagledali gostilno Vrtovšek, v kateri že od
leta 1962 prirejajo sevniške salamijade, levo
od cerkve pa staro trško šolo. Cerkev je bila
zgrajena leta 1862 na temeljih pogorele
stavbe, ko je požar osem let prej uničil skoraj
ves trg: ostali so le spodnji grad, župnišče,
tri hiše in cerkev svetega Florijana, ki se še
skriva pod župnijsko cerkvijo.

Ponudniki KBZ Sevnica Premium
in predstavniki skrbnika

Najprej smo se ustavili na Zeliščnem vrtu
Majnika, kjer imajo tudi certificirano vodeno
doživetje. Kosilo so za nas pripravili v gostišču
Smogavc. Predstavniki LTOja Rogla – Zreče
so nam predstavili svoje izkušnje na področju
tovrstnega povezovanja ponudnikov ter nas
navdali s pogumom in voljo, da se večletno
delo obrestuje. Dan smo sklenili s pokušino
vin v kleti Zlati grič in se v Sevnico vrnili polni
lepih vtisov in navdiha.

Označena pešpot vodi mimo cerkve sv.
Nikolaja in Lutrovske kleti na pobočju
do gradu na vrh hriba. Grad si lahko tudi
ogledate – vodniki vam z veseljem razkažejo
in povedo kaj več o gradu, v njem pa si
lahko ogledate stalne in občasne razstave,
razne zbirke in freske Štirje letni časi. Pot pa
zaključite v grajskem parku, v katerem boste
lahko na festivalu modre frankinje poskusili
najboljše modre frankinje in lokalno
kulinariko.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Vir: KŠTM Sevnica
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Sevniško
grajsko poletje 2022

IZVAJANJE AKTIVNOSTI
V SKLOPU PROJEKTA
AJDI

SEVNICA

www.kstm.si/sevnisko-grajsko-poletje

DOGAJANJE NA GRADU
V POLETNIH MESECIH
Dne 5. junija bomo že tradicionalno
odprli Sevniško grajsko poletje z Dnevom
odprtih vrat in nastopom Magica
Aleksandra in animiranim ogledom za
otroke in brezplačnim vodenjem po gradu in
ogledom nove razstave Nika Anikisa.

V sklopu projekta Ajdovske zgodbe iz
Posavja (akronim Ajdi!) bomo na KŠTM
Sevnica kot eden izmed partnerjev v
projektu začeli izvajati aktivnosti. Vabimo
vas, da se nam pridružite na izkustvenih
arheoloških delavnicah. Prva bo 2. junija
in bo razdeljena na dva sklopa. Prvi bo
posvečen temi Interpretacija dediščine,
na njem pa boste lahko spoznali različne
pristope interpretacije kulturne dediščine
in primere dobre prakse, drugi pa bo govoril
o arheološki kulturni dediščini Ajdovskega
gradca in bo potekal 4. junija, na njem pa
bomo izvajali praktični del na lokaciji.

Razstava v juniju prinaša drobec uporabnosti
tega v umetnosti, kjer barve in čopič v
slikarstvu zamenjuje slama. Posebnost
so slike iz slame, ki jih vešče pripravijo za
lepljenje in ustvarjanje slikarske zgodbe. Že
več kot petdeset let nastajajo slike iz slame
med rokodelskimi umetnicami – naivkami
hrvaške etnične skupine v Bački v okolici
Subotice.
Ena od njih je Nedeljka A. Šarčević, ki jo
bomo v sredo, 1. junija, predstavili v Oknu
Radogost. Za širšo predstavitev pa še nekaj
reprodukcij njenih sočlanic iz društva Matija
Gubec v mestu Tavankut.
To so slike, nekakšne lepljenke ali kolaži, s
tipično zgodbo pokrajine v svoji organski
sestavi in z zlatimi odtenki svetlobe, ki
(d)očarajo in zbujajo globoka čustvena
občutenja.
Slikarju je slika poetični izraz njegovih
prizadevanj doseči cilj, ki ga zasleduje.
R. S.
Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

KONCERT MePZ LISCA
SEVNICA IN MePZ
SLOVENSKI DOM IZ
REKE
Foto: Jože Hvala Mešani pevski zbor Lisca Sevnica je v
V naslednjih dneh junija se bodo zvrstili
soboto, 7. maja, v Kulturni dvorani Sevnica
različni dogodki, kot so nastopi Glasbene Dne 22. junija vljudno vabljeni na Festival pripravil prijeten večer zborovske glasbe.
šole Sevniva, proslava ob dnevu na Ajdovskem gradcu, na katerem se boste
državnosti, koncert skupine Joker Out, lahko seznanili z življenjem v poznoantični
naselbini, si ogledali različne predmete
in se preizkusili v veščinah iz vsakdanjega
življenja, šivanju s koščeno šivanko, predenju
nitke, uporabi možnarja, pisanju na voščene
tablice in drugem. Skupaj bomo ustvarjali in
se igrali rimske igre.

Eva Urh, KŠTM Sevnica
Foto: Jože Hvala

OKNO RADOGOST
otroška predstava Čarobna Vililandija,
stand up z Jurico Perkovićem in Robertom
Petanom – Zbogom korona, mi odhajamo
na dopust in kot vrhunec vseh dogodkov
koncert Nine Pušlar v idiličnem ambientu
grajskega parka. Vse to in še več o programu
lahko preberete v zloženki Sevniškega
grajskega poletja ali na spletni strani

www.kstm.si
/sevnisko-grajsko-poletje
Prav tako vljudno vabljeni na grad Sevnica,
na katerem je poleg vodenih ogledov in
stalnih zbirk trenutno na ogled razstava
Igorja Ravbarja v Stari galeriji in razstava
Ajdart v Mosconovi galeriji.
Eva Urh, KŠTM Sevnica
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Nedeljka A. Šarčević iz Hrvaške

Slika je pomembna kot dokaz slikarjeve
odlične inteligentnosti in talenta hkrati.
R. S.

Človeštvo je bilo
v svojem razvoju
vedno
močno
povezano z naravo
in je njene danosti s
pridom izkoriščalo
za blaginjo življenja.
Posebno
mesto
med temi atributi
imajo tudi trave,
slama in ličje. Iz
Slika iz slame,
te «surovine« so
izdelovali uporabne delo Nedeljke A. Šarčević
predmete: pleteno posodje, ležišča, igrače
in dekorativne ter verske predmete.

Na sobotnem koncertu so člani MePZ
Lisca Sevnica gostili prijatelje iz Mešanega
pevskega zbora Slovenski dom iz Reke.
Pripravili so skupni koncert, na katerem
smo lahko prisluhnili slovenskim in hrvaškim
pesmim.
Mešani pevski zbor Slovenski dom iz Reke se
je povabila sevniškega zbora zelo razveselil
in skupaj z domačim zborom v sevniško
dvorano in med obiskovalce prinesel prijetno
vzdušje in dobro pevsko energijo.
Doživeli smo lep večer, ki se je odvijal s
pesmijo in bil obarvan z mislijo, da je vsaka
dobra stvar še boljša, če jo lahko deliš s
prijatelji.
MePZ Lisca Sevnica bo letos 23. junija na
sevniškem gradu obeležil jubilejni koncert,
45 let delovanja, v decembru pa Miklavžev
koncert. Že zdaj vas člani zbora vljudno
vabijo na oba koncerta.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica
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RINGARAJA 2022

5. revija predšolskih in mlajših šolskih
otroških pevskih zborov občine Sevnica
Že ptički na vejah žvrgole, da otroci s
ponavljanjem rim in petjem pesmi razvijajo
svoje miselne in govorne sposobnosti ter
spoznavajo svoj materni jezik. Bogatijo
besedni zaklad in posluh za rimo in tudi
petje ter z igro in kar mimogrede usvajajo
nove besede in njihove skrite pomene … in
tako je bilo tudi v četrtek, 5. maja, na 5. reviji
predšolskih in mlajših šolskih pevskih zborov
občine Sevnica slišati ubrano petje mladih
pevk in pevcev.

Na koncertu so se zvrstili nastopi sedmih
skupin in vsaka od njih nam je namenila dve
slikoviti pevski pripovedi.
Na letošnji reviji je sodelovalo sedem skupin
iz občine Sevnica: Ljudske pevke Solzice iz
Budne vasi, Ljudski pevci Folklorne skupine
Spomin DU Sevnica, Ljudske pevke z
Blance, Ljudski godec Košarjev Anzek s
svojo harmoniko, Pevska skupina Lokvanj,
Šentjanški jurjevalci in Ljudske pevke s Telč.
Namen sodelovanja pa ni bil samo nastop
in druženje pevcev, ampak tudi spodbuda
in pogovor s strokovno spremljevalko
revije Jasno Žitnik Remic, vsestransko
pedagoginjo, glasbenico, pevko, aranžerko,
flavtistko in umetniško vodjo različnih
zasedb.
Revijo je prijetno povezoval Ciril Dolinšek, s
svojimi dobrotami pa nas je pogostil Aktiv
kmečkih žena Šmarčna.

Foto: Akž Tržišče

Njihove raznovrstne in unikatne izdelke si
je ogledalo veliko število ljudi, med drugim
tudi varovanci VDC iz Sevnice,učenci OŠ
Tržišče,Tržiški skavti,podžupan občine
Sevnica in krajani.Otroci so bili zelo
navdušeni nad izdelki,najbolj so jim bile všeč
zapestnice in prstančki. Na razstavi si je
bilo možno ogledati še kvačkane in pletene
izdelke,obleke,torbice, nahrbtnike,slike,cvet
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica je,ogrlice,vizitke, prtičke in še veliko ostalih
ročnih del. »Sončnice«, ki jih vodi Metoda
Bec so bile zelo zadovoljne z obiskom. V
njihovo delo je vloženega veliko truda in
RAZSTAVA S POLIČKE
Rudija Stoparja in skupinska fotografska potrpljenja, zato je prav, da jih opazi tudi
širša javnost.
razstava v preddverju Trškega dvorca

Foto: Nevenka Flajs

Na pevskem srečanju je na odru sevniške,
do zadnjega kotička polne kulturne dvorane
nastopilo šest pevskih sestavov: Zborovska
pripravnica OŠ Boštanj, Mlajši otroški pevski
zbor Osnovne šole Blanca, Glasbene miške
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Mlajši otroški
pevski zbor Osnovne šole Milana Majcna
Šentjanž, Glasbena pripravnica Osnovne
šole Tržišče in Predšolski pevski zbor Ciciban
Vrtca Ciciban Sevnica.
Pevsko popoldne se je končalo s skupno
tradicionalno pesmijo Naša četica koraka,
ki so jo zapeli vsi nastopajoči zbori.
Velikemu zboru je dirigirala zborovodkinja
Tadeja Udovč, na klavirju pa jo je spremljal
pianist Dejan Jakšič. Koncert je z izbranimi
besedami prijetno povezovala Tanja Mikolič.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

SKUPAJ
SE ZNAJDEMO MI
Skupaj se znajdemo mi je bil naslov
dogodka, ki je spletal venec izvirnega
ljudskega izročila pod Dolinškovem kozolcu
na Šmarčni v soboto, 21. maja. To je bila
revija poustvarjalcev glasbenega izročila
občine Sevnica 2022.

Fani Borštnar

Mesec maj je zaznamoval dve zelo zanimivi
razstavi.
Na razstavi
S poličke je
svoje grafike,
skulpture in
ciklorame
na
ročno
izdelanem
in
ulitem
p a p i r j u
razstavil
Avtor Rudi Stopar
sevniški
umetnik Rudi Stopar.
V preddverju Trškega dvorca so razstavljali
fotografi Barbara Vidic, Bogdan Brilej, Marta
Brežan, Martin Uranič, Marjetka Florjančič,
Helena Matjašec in Nejc Matjašec. Njihove
fotografije so nastale na Naprednem tečaju
fotografije pod mentorstvom fotografa
Vukašina Šobota.
Vsem avtorjem iskrene čestitke za izvirna
dela.
Junija vljudno vabljeni na ogled fotografij, ki
jih bo prispevala Helena Matjašec.
Na likovni razstavi S poličke pa se bo s
svojimi deli predstavila Tanja Košar.
Vabljeni na ogled obeh razstav.
Katja Pibernik, JSKD Sevnica

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

30.
maj

PONEDELJEK

2.

ČETRTEK

9.

ČETRTEK

14. TOREK

15.
SREDA

LEPO OBISKANA
RAZSTAVA

16.
ČETRTEK

POSTA JALIŠČE

ČAS

TRŽIŠČE

12.00−13.00

KRMELJ

13.10−13.40

ŠENTJANŽ

14.25−14.55

BOŠTANJ

15.30−16.00

BLANCA

16.20−16.50

ŠMARČNA

12.50−13.20

LOG

13.35−14.00

STUDENEC (POŠ)

8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO)

9.20−10.00

RAZBOR

11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ)

12.10−13.10

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO)

11.20−11.40

ZABUKOVJE

11.55−12.25

TRNOVEC

12.40−13.00

LONČARJEV DOL

13.15−13.35

TRŽIŠČE (OŠ)

7.45−8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA

8.25−9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA

9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ)

10.40−11.40

LUKOVEC

12.05−12.35

BLANCA (OŠ)

12.50−13.50

Od petka,13.5. pa do nedelje 15.5. 2022 je
V juliju in avgustu potujoča knjižnica
V
juliju in avgustu potujoča knjižnica ne bo obiskovala postajališ
bila v prostorih Aktiva kmečkih žena
Tržišče
ne bo obiskovala postajališč.
na ogled razstava ročnih del. Razstavo
 040 765 004
so pripravile »Sončnice« iz Krmelja,ki so
 info@posavska-potujoca.si
www.posavska-potujoca.si
Foto: Nevenka Flajs večina tudi članice omenjenega Aktiva.
junij 2022
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glavni junak, ki nosi opornico, v knjigi pa so
predstavljeni tudi drugi pripomočki gibalno
oviranih otrok. Jakob zmore, potrudimo
se tudi mi in ozavestimo sporočilo,
da nas drugačnost bogati. Z odprtim
sprejemanjem drugačnosti neizmerno
pomagamo sočloveku, bogatimo sebe in
V ponedeljek, 13. maja, smo v Mladinskem lepšamo svet. O knjigi lahko več preberete
centru Sevnica obeležili mednarodni dan na www.zmorem.si ali na FB Zmorem –
Evrope. Na ta dan smo organizirali nagradni knjiga o sprejemanju drugačnosti.
kviz o Evropi.

MEDNARODNI
DAN EVROPE V
MLADINSKEM CENTRU

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Anja Štefan

PREDSTAVITEV KNJIGE
SADEŽ ZDRAVJA V MC

življenju nasploh. Povedala nam je tudi, da
zelo rada pleše in poje. Bili smo radovedni,
zato smo jo vprašali veliko vprašanj, ona pa
nam je z veseljem odgovarjala.
Zanimivo je bilo poslušati njene prigode,
kako in zakaj je začela pisati, kaj je študirala,
nekaj zanimivosti o njenih knjigah in
drugo. Bila je zelo prijazna, zgovorna in
navdušujoča.
Povedala nam je tri narodne pravljice, ki jih
je prevedla, in tri pesmice. Nato pa nas je vse
krasno presenetila, saj nam je za slovo zelo
lepo zapela eno svojih pesmi.

Le malokrat v svojih mladih letih pomislimo
na zdravo prehranjevanje. To postane veliki
večini ljudi pomembno šele, ko se začnejo
spopadati s prekomerno telesno težo ali
že nastopijo blagi ali hujši zdravstveni
problemi. Prehrana in življenjski slog sta
ključna dejavnika zdravja človeka. Pogosto
Vir: KŠTM Sevnica se zavedamo, da z nepravilno prehrano
škodimo zdravju, manj pa je znano, da
Na koncu našega srečanja sem pristopila do
prehrana lahko učinkuje tudi kot zaščitni
nje in jo vprašala, kaj bi predlagala mlademu
dejavnik pred najrazličnejšimi boleznimi.
pisatelju. Odgovorila mi je, da naj vztraja in
naj bo dovolj kritičen do sebe.

Vprašanja so obsegala Evropsko unijo,
znamenitosti in značilnosti Evrope. Postavili
smo 15 vprašanj, na koncu pa smo čestitali
kar štirim zmagovalcem, ki bodo prejeli
dnevno vstopnico za Bazen Sevnica.

JAKOB ZMORE,
V KNJIGI ZMOREM

Manca Marcola, 6.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

V petek, 13. maja, je v prostorih Mladinskega
centra Sevnica na povabilo KŠTM Sevnica
potekala predstavitev knjige Zmorem,
knjige, ki govori o sprejemanju drugačnosti.

POČITNICE
V MC SEVNICA
Knjiga Sadež zdravja avtorja Roberta
Ostermana pa preprosto in razumljivo
predstavlja razloge za povečanje deleža
sadja in zelenjave v surovem stanju v naši
prehrani. Knjiga je namenjena vsem, ki ne
berejo veliko, pa bi kljub temu radi dobili
informacije laičnih medicincev in stroke.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Glavni junak zgodbe Jakob nosi opornico
in ima krajše, posebne prstke, kot
posledico redkega sindroma amnijskih
niti. Avtorici zgodbe sta Petra Zajec, ki
je tudi ustanoviteljica blagovne znamke
Gnetko, in Špela Juntez, mama resničnega
junaka Jakoba, ki mu je knjiga posvečena.
Knjiga obravnava tematiko sprejemanja
drugačnosti, medsebojnega razumevanja,
spoštovanja,
premagovanja
strahu,
krepitve samozaupanja. Pri otrocih
spodbuja ustvarjalnost, domišljijo, razvoj
finomotorike, spodbuja empatijo, krepi
vztrajnost in pozornost. V knjigo je
vključenih 14 interaktivnih vaj za krepitev
finomotoričnih spretnosti, izvajamo pa jih
z uporabo plastelina, vaje pa so nastale
v sodelovanju s strokovnjaki s področja
otrokovega razvoja. Knjiga je ena redkih
knjig na slovenskem trgu, v kateri je opisan
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Od 27. do 30. aprila je v mladinskem centru
potekal počitniški program. En dan smo se
odpravili na bližnja igrišča in skupaj igrali
nogomet. Žgoče sonce nas je prisililo, da
smo se po uri igre odpravili nazaj v mladinski
center in tam nadaljevali športne in
družabne aktivnosti. Naslednji dan smo čas
namenili predvsem družabnim igram.

DRUŽILI SMO SE Z
ANJO ŠTEFAN
V torek, 11. maja, nas je na OŠ Sava
Kladnika Sevnica ob zaključku slovenske
bralne značke obiskala prav posebna gostja,
Anja Štefan, ki je priljubljena slovenska
pripovedovalka, pesnica in pisateljica
pesmi, ugank, pravljic, prevajalka tujih in
ljudskih pravljic v slovenščino ter pisateljica
v Cicibanu. Letos je bila celo Prešernova
nagrajenka.
Naše druženje z njo je potekalo v jedilnici. V
njej smo se zbrali vsi, ki smo v tem šolskem
letu dokončali bralno značko. Pisateljica
nam je zaupala nekaj o svoji karieri in

Vrhunec počitniških dni v mladinskem centru
pa je bil lov na zaklad, udeležence pa je vodil
po marsikaterih znamenitih točkah Sevnice,
tistih, ki so od mladinskega centra oddaljene
največ 250 m. Na posameznih točkah je bil
v bližini listek z namigom oziroma uganko,
kako do naslednje točke. Bilo je zabavno,
zato se veselimo naslednjega lova.
Vir: KŠTM Sevnica

Mladina
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Z IGRO DO PRVIH
VELIKO SMO VEDELI
TURISTIČNIH KORAKOV O PROMETU
v vrtcu pri Osnovni šoli Krmelj

Tudi v tem šolskem letu naš vrtec sodeluje
s Turistično zvezo Slovenije. Rdeča nit
projekta Z igro do prvih turističnih korakov
je Voda in zdravilni turizem. S projektom
smo pri otrocih želeli spodbuditi željo
po raziskovanju in spoznavanju svojega
kraja in širšega okolja, v katerem živimo.

V sredo, 18. maja, je na naši OŠ Sava Kladnika
Sevnica potekalo 52. občinsko kvalifikacijsko
tekmovanje Kaj veš o prometu. Sodelovali
smo učenci štirih osnovnih šol, in sicer
Blance, Krmelja, Šentjanža in Sevnice.

DELAVNICA S KONJI
V torek, 10. maja, smo se učenci petega
razreda odpravili v Vranje na posestvo
Konjeniškega kluba Vranje in dopoldne
preživeli med konji. Otroci so s pomočjo
lastnikov Jerce in Petra uživali ob ogledu
kmetije, spoznavali konje in uživali v
predstavi, ki so nam jo pripravile članice
jahalnega kluba.

Veliko doživetje pa je bilo predvsem, da so se
Najprej nas je pozdravil ravnatelj Aleš vsi otroci opogumili in preizkusili ježo. Polni
Tuhtar, nagovorili pa so nas tudi predstavnik novega znanja in vtisov smo se vrnili v šolo in
obljubili, da se še vrnemo.
Občine Sevnica, organizatorka tekmovanja
iz Avtošole Prah Sevnica in policist Policijske
Mateja Strnad
postaje Sevnica. Tekmovanje je obsegalo
teoretični del, pri katerem smo preverjali
cestno prometno znanje prek spletne POSTALI SMO
aplikacije, in praktični del z ocenjevanjem ARHEOLOGI
spretnostne vožnje na poligonu ter vožnje
na prometnih površinah po Sevnici.
Našo šolo smo zastopali Anže Rupar, Nia Učenci 5. razreda OŠ Blanca so v ponedeljek,
Bedek, Lia Dragar, Tian Borovac, Gabriel 9. maja, izvedli arheološki dan pod vodenjem
Šturbej, Tilen Grilc, Miha Vencelj, Enej Cesar mag. Pavle Peterle Udovič. Najprej so imeli
in Zala Plazar, na koncu pa smo osvojili multimedijsko prestavitev arheologije,
ekipno 1. mesto.
arheoloških obdobij, značilnih in znamenitih
Zmagovalec med posamezniki je postal najdb.
Miha Vencelj in za nagrado dobil novo gorsko
kolo. Namen tekmovanja je predvsem, da se
učenci opremimo z ustreznim znanjem za
čim večjo varnost v cestnem prometu.
Zmagovalec

Otrokom smo želeli omogočiti doživljanje
različnih dejavnosti, ki so vezane na vodo in
različne vodne vire in v katerih bodo otroci
aktivno sodelovali, raziskovali ter doživeli
nekaj novega, zanimivega, poučnega.
Vsakodnevno smo imeli priložnost se
potepati in si ogledovati krmeljske vode:
potok Hinjo ter ribnik in njegovo okolico.
Otroci so razvijali pozitiven in spoštljiv odnos
do okolja in narave, spoznavali pomen vode
in različnih vodnih virov, njihovih značilnosti
in posebnosti ter rastlin in živali, ki živijo v
ribniku in ob njem. Res živimo v prijetnem
okolju, obkroženi s krasno naravo, ki nudi
nešteto možnosti raziskovanja, sprostitve,
rekreacije, da se ustavimo in spet poiščemo
mir ter lepo v naravi, sebi in sočloveku.
Aleksandra Kopar, nosilka projekta

Zala Plazar, 9.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

OBISK GASILCEV
Dne 4. maja, na dan sv. Florjana, zaščitnika
gasilcev, smo mladi iz Mladinskega centra
Sevnica obiskali PGD Sevnica. Tam smo
si od blizu pogledali vso gasilsko opremo,
dobili super nasvete, kako ravnati v nevarnih
situacijah, najboljše pa je bilo to, da smo se
peljali z gasilskimi avti. Srečni in hvaležni
smo, da imamo tako dobre gasilce.

BREZPLAČNE VADBE:

CICI DANCE, predšolska plesna

delavnica

HIP-HOPplesna delavnica
AKROBATIKA
AKROPOLIGON
AIRTRACK
PLEZANJE
NOGOMET
SKUPINSKEVADBEZAODRASLE
SKUPINSKEVADBEZASENIORJE

Hvala PGD Sevnica za sprejem in čudovito
izkušnjo.

ŽIVA GLASBA

Učenci so prijeli v roke nekaj pravih najdb iz
Narodnega muzeja Slovenije.
Nato so šli pred šolo in v premičnih
peskovnikih z neoporečno mivko izkopavali
različne vrste najdb. Previdno so jih očistili,
nato v razredu sestavili in zlepili. Svoje
lončke so okrasili z različnimi vzorci.
Vir: OŠ Blanca

UŽIVAJTE
POČITNICE
in pazite nase

Vir: KŠTM Sevnica
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JAVNI POZIV

za uporabo športnih objektov
v občini Sevnica
Občina Sevnica je v šolskem letu 2019/20
pristopila k celoviti ponudbi pokritih
športnih površin v občini Sevnica. Isti sistem
bi bil tudi za sezono 2022/2023. Tako velja
ta javni poziv za vse športne objekte, ki so v
lasti Občine Sevnica.

starejših deklic 2007–2008 je nastopilo 52,
prav tako starejših dečkov.
Učenci in učenke so tekmovali v tekih (60
m, 300 m, 600 m, 1000 in štafeta 4 x 100
m), metu vorteksa, skoku v daljino in višino,
suvanju krogle.
Na področno tekmovanje se po doseženih
rezultatih z občinskih prvenstev uvrsti 18
najboljših (60 m in 300 m); 16 najboljših
(1000 m/600 m, daljina, višina, krogla,
vorteks); 12 najboljših štafet 4 x 100 m.
Jan Samide, KŠTM Sevnica

TRADICIONALNI
31. GORSKI TEK NA LISCO
Na Orehovem se je za praznik dela 2. maja
79 tekmovalcev in tekmovalk udeležilo že
31. gorskega teka na Lisco. Pri vzponu na
ta priljubljeni posavski vrh so morali tekači
premagati progo v dolžini 8 km in se vzpeti
za 830 m. Na vrhu so potekali otroški teki (15
udeležencev).

ODPRTJE
BAZENA SEVNICA
Poziv je enoten in ga izvede KŠTM
Sevnica. Urnik izdelajo predstavniki vseh
upravljavcev, spremembe in odpovedi v
času izvedbe vadb pa uporabniki urejate s
posameznimi upravljavci.
Objekti so Športni dom Sevnica, Športna
dvorana Sevnica, telovadnica v OŠ Blanca,
OŠ Boštanj, OŠ Sava Kladnika Sevnica,
OŠ Tržišče, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna
Šentjanž.
Roki in način prijave:
Vsi izvajalci športnih dejavnosti in preostali
zainteresirani uporabniki morajo svojo
prijavo za uporabo športnih objektov oddati
najpozneje do ponedeljka, 6. junija, na
naslov KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290
ali pisati na jan.samide@kstm.si, s pripisom
Vloga za uporabo športnih objektov.
Vse dodatne informacije so vam na voljo
pri posameznem upravljavcu objekta, vsak
delovni dan, od 8. do 14. ure.
Prijavnico dobite skupaj s cenikom na
spletnih straneh šol, KŠTM Sevnice in
Občine Sevnica.
Jan Samide, KŠTM Sevnica

ŠOLSKI ŠPORT

Področno prvenstvo osnovnih šol v
rokometu – Posavje (šol. leto 2021/22)
Učenci l. 2009 in mlajši
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
4. mesto: OŠ Boštanj

V Radečah je 11. maja potekalo medobčinsko
posamično tekmovanje v atletiki za mlajše
ter starejše učenke in učence. V kategoriji
mlajše učenke l. 2009–2011 je nastopilo
39 tekmovalk, mlajših učencev je bilo 42,
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Počasi se bliža poletje in tudi odprtje letošnje
poletne kopalne sezone na Bazenu Sevnica.
Ta bo začel obratovati 18. junija. Odprtje pa
bo spremljal zanimiv program z otvoritveno
atrakcijo, na kateri se bodo udeleženci lahko
pomerili v povečani različici namiznega
nogometa.

Odpiralni čas bazena:
– junija in septembra (pon–pet: 12.00–
19.00, sob–ned; 8.00–19.00)
– julija in avgusta (pon–ned: 8.00–19.00)
Na bazenu bodo julija in avgusta potekali
zabavni program z animacijami za otroke,
plavalni tečaji in drugo.
Na plavalni tečaj se lahko prijavite po
elektronski pošti: jan.samide@kstm.si.
Se vidimo na Bazenu Sevnica.

Prvi je to zahtevno progo opravil Uroš
Avguštinčič, član JB Team (44:06), drugo
mesto je osvojil Aleš Udovič iz Kranja
(44:20), 3. mesto pa Gregor Bučar iz ŠK
Matick (44:56). Četrto mesto je osvojil
Primož Piškur iz AD Olimpik (45:08), odlično
se je izkazal tudi 14-letni Maj Repovž iz AK
Sevnica (45:16; 5. mesto).
Pri ženskah je v absolutni konkurenci slavila
Mateja Ožanič iz Hrvaške (55:25), drugo
mesto je osvojila Urša Trobec (KGT Papež;
59:31), tretje mesto si je pritekla Maja Slak iz
Metlike (1:01:37).
Najstarejša udeleženka gorskega teka na
Lisco je bila 75-letna Jožica Rogelj (Marathon
Novo mesto), ki je progo premagala v
1:16:14. Pri moški konkurenci je bil najstarejši
udeleženec Janez Žitnik (Marathon Novo
mesto), za progo je potreboval 1:15:39.
Dolgoletni organizator Pavle Drobne je kljub
slabšemu vremenu in razmočeni progi dobro
opravil svoje delo, saj so bili tekmovalci s
tekmovanjem zadovoljni.

Jan Samide, KŠTM Sevnica

Jan Samide, KŠTM Sevnica
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TANIN OPEN 2022
30. KARATE FEST MLADIH

Dogajanje v Rokometnem klubu Sevnica
je bilo maja izredno pestro. Nekatere
naše selekcije so že končale tekmovanja,
preostale jih bodo junija.
Za največji rezultatski uspeh je tokrat
poskrbela mladinska selekcija, saj so postali
prvaki 2. mladinske lige. Članska ekipa
je končala tekmovanja v zgornji polovici
državne lige 1.B. Kadeti, starejši in mlajši
dečki so dosegli zavidljive rezultate v svojih
kategorijah. Pri deklicah so starejše deklice
igrale v finalni skupini, mlajšim pa je prav
tako uspelo odigrati dobro na nekaj izrednih
srečanjih. Najmlajši se uspešno dokazujejo
na množično obiskanih mini turnirjih. Treba
je omeniti odlično delovanje v Krmelju,
saj se nam je v zadnjih mesecih pridružilo
ogromno otrok. Naši rokometaši in
rokometašice so vrhunske rezultate dosegli
tudi v sklopu tekmovanj osnovnih šol: fantje
so bili podprvaki Slovenije, deklice so igrale v
polfinalu tega prvenstva.

mladinci

Vsem našim igralcem, igralkam in trenerjem
iskreno čestitamo. Skupaj dokazujemo,
da je Rokometni klub Sevnica s svojim
delovanjem spet postal eden najuspešnejših
klubov v naši državi.
Velja še omeniti, da je imel Rokometni klub
Sevnica 12. maja redno letno skupščino –
zbor članov. Potrjeno je bilo organizacijsko
in finančno poročilo za sezono 2021/2022 ter
predstavljeno gradivo za sezono 2022/2023.
Jasno je, da je klub v zadnjih treh letih naredil
nekaj uspešnih korakov in da bo v prihajajoči
sezoni zagotovo ponovno največji izziv,
kako in od kod zagotoviti zadostna finančna
sredstva za vzdrževanje kluba.
Miran Sečki

JU JITSU BORBE
2. kolo slovenskega pokala v JU JITSU
BORBAH, 14 medalj za DBV IPPON.

Sevniški karateisti osvojili 37 medalj in
pokal na Tanin open 2022 kot najboljši klub
turnirja.
Tekmovalec pred e-vrečo,
sodnik kontrolira pravilnost izvedbe.

klubih po Sloveniji, tako da končni rezultati
še niso znani. Posredovani so bili po spletni
platformi KBZS, zdaj pa bodo preverili
in primerjali preostale dospele rezultate
drugih klubov, ki so bili vključeni v ta projekt.
Sevniški kickboksarji si nadejamo dobrih
KBV Sevnica najboljši klub turnirja uvrstitev. Več o uspehih pa v prihodnjih
V soboto, 23. aprila, je Klub borilnih veščin dneh, ko bo KBZS objavila končne uradne
Sevnica organiziral jubilejni 30. Karate fest rezultate.
mladih – Tanin open 2022. Tekmovanje
je potekalo v Športnem domu Sevnica,
Jurij Orač
mladi športniki iz Slovenije in Hrvaške pa
so se pomerili med seboj v petih disciplinah.
V kihonu je nastopilo 69, v katah 95, v KATANA EVROPSKI
tameshiwari 70 in v kontaktnih borbah
kumite K. O. ter Full Karate Combat pa 62 KARATEJSKI POKAL
tekmovalcev. Športno prireditev je slovesno Sevniški karateisti v borbah polnega
kontakta ponovno blesteli
odprl sevniški župan Srečko Ocvirk.
Za nekatere je bila to prva tekmovalna
preizkušnja nasploh, zato iskrene čestitke
vsem nastopajočim za njihovo borbenost. V soboto, 21. maja, je Karate akademija
Vodstvo kluba se posebej zahvaljuje Bohinj v sodelovanju s Kyokushinkai karate
za izkazano pomoč tudi vsem svojim
dolgoletnim sponzorjem in donatorjem. Več
na www.kbv-sevnica.org.
Pregled rezultatov sevniških karateistov
Zlato so osvojili: (15) - Maksimiljan Stopar
3×, Matic Paskvale 2×, Sven Urh 2×, Anže
Kermc 2×, Tilen Požun 2×, Manja Mlakar,
Gašper Sladič, Aljaž Rutar, Žiga Božič,
Srebro so osvojili: (13) - Lejla Jeler 2×, Nina
Paskvale 2×, Dalia Okanović, Gašper Sladič
2×, Matic Grilc 2×, Aljaž Rutar 2×, Sven Urh,
Sevniški karateisti
Ažbe Zgonec
Bron so osvojili: (9) - Mark Hočevar 2×, zvezo Slovenije organizirala evropski
Manja Mlakar, Gašper Sladič, Žiga Božič, pokal v tradicionalnem in fullcontactnem
David Jamšek, Amila Majanović, Anže karateju Katana Euro Cup. Športno
dvorano v Radovljici je napolnilo več kot
Kermc, Matic Paskvale
350 nastopajočih iz Hrvaške in Slovenije.
Jurij Orač Tekmovanja v fullcontactnih karatejskih
borbah se je udeležila tudi mlada
sedemčlanska sevniška ekipa, spremljali
so jo njihovi trenerji Denis Orač, Marko
DRŽAVNO PRVENSTVO pa
Stopar in Jurij Orač. Naša najuspešnejša
V e-KICKBOXINGU
tekmovalca v borbah sta bila tokrat Anže
Kermc in Aljaž Rutar. V obeh disciplinah,
tradicionalnega Kyokushinkai Kumite K.
Klub borilnih veščin Sevnica je v sodelovanju O. in športnega Full Karate Combat (FKC),
s KBZS uspešno izvedel državno prvenstvo sta osvojila vsak po dve zlati medalji.
v e-kickboxingu v preizkusu na e-boks vreči Zlato medaljo so si priborili še Sven Urh,
v treh disciplinah e-PF, e-LC in e-KL.
Maksimiljan Stopar, Tilen Požun in Gašper
Preizkusa so se lahko udeležili le registrirani Sladič, bronasto pa Mark Hočevar. Iskrene
športniki KBZS, od dečkov, deklic, pa vse do čestitke vsem našim tekmovalcem, ki
članov, članic in veteranov. Da so in bodo so na prizorišču evropskega pokala v
rezultati veljavni in uradni, je ves čas skrbel iz fullcontactnem karateju prikazali zares
KBZS delegirani državni sodnik A-ranga Aleš odlične borbe in se na koncu zasluženo
Skledar iz Ptuja in budno spremljal celotno veselili skupne zmage.
dogajanje. Istočasno so preizkusi na e-boks
vrečah potekali še v preostalih mestih in
Vir: KBV Sevnica
junij 2022
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OTROŠKE
POLETNE POČITNICE
NA GRADU SEVNICA

GRAJSKE NOVICE
Zadnji mogoči termin za prijavo oziroma
izvedeno plačilo je 13. 7. 2022 oziroma zaradi
omejenega števila do izpolnitve mest.
Cena je 149,00 EUR za ves teden, v ceno so
všteti vsi stroški.

TRADICIONALNI
POHOD KUD POKLEK

V življenju so poti, ki nas povezujejo, in tega
Za vse dodatne informacije in vprašanja smo se zavedamo v KUD Poklek, saj vsako leto
Opis in prednosti počitnic
na voljo na elektronski pošti
Aktivne počitnice: z otroki bomo veliko natasa.rupnik@kstms.si ali 051/680-220. v prvem tednu maja organiziramo pohod v
domačem okolju.
zunaj, v naravi in bomo nudili razne zdravju
koristne aktivnosti.
Nataša Rupnik, KŠTM Sevnica
Kreativna vsebina in delavnice, kot so
likovna delavnica, veliko pripomočkov za
lastno ustvarjanje in individualni pristop, NAPREDNI CERTIFIKAT
otroci odnesejo domov tudi lastne izdelke.
Dotaknili se bomo tudi digitalnih vsebin, DRUŽBENO
na filmskih videodelavnicah bodo otroci ODGOVOREN
pripravili in domov odnesli video poletnih
počitnic, ki ga bodo ustvarili popolnoma DELODAJALEC
sami.
Spoznali bodo lokalno okolje in obiskali
KŠTM Sevnica je konec leta 2020 začel
lokalne organizacije.
En ves dan se bomo kopali in zabavali na postopke pridobitve pristopnega certifikata Zbrali smo se pred gasilskim domom na
Pokleku in tam nas je najprej pozdravila
Družbeno odgovoren delodajalec.
bazenu.
predsednica društva Mateja Strnad, sledila
Trajanje od 7. do 16. ure, kar pomeni, da
je skupinska fotografija in krenili smo na pot.
lahko otroka pripeljete pred začetkom dela
Na poti nas je že takoj na začetku prijazno
in ga pridete iskat po koncu službe.
pogostila družina Mirt Jožeta s Pokleka.
V ceno so všteti zajtrk, kosilo in prigrizki
Okrepčali smo se z obloženimi kruhki in
vsak dan, dnevna vstopnica za bazen in vsi
dobro kapljico.
preostali stroški.
Nato smo krenili po gozdni poti v smeri
Selce, do Krajne Brde in mimo vinogradov
do Kladja. Pot je vodila mimo družine
Lapornik, po smeri daljnovoda in skozi Suhi
potok do kmetije Radej. Nadaljevali smo
Na začetku leta 2021 nam je uspelo pridobiti po gozdu in travniku v smeri Krajna Brda
pristopni certifikat Družbeno odgovoren do kmetije Jožice in Antona Hlebec. Tam
delodajalec, in sicer s področja Usklajevanja so nas prijazno pogostili. Kava, preostali
zasebnega, družinskega in poklicnega napitki in prigrizki so nam dali dodatno moč
za nadaljevanje poti skozi gozd do Ljudmile
življenja.
Takoj po pridobitvi pristopnega certifikata Slemenšek. Pred nami je bilo samo še nekaj
smo začeli postopke za pridobitev korakov in prispeli smo na izhodiščno mesto
Program počitnic (18. 7. do 22. 7. 2022)
na Pokleku. Čakala nas je zaslužena malica,
1. dan: uvodni dan, spoznavanje otrok z naprednega certifikata.
pripravili pa so jo izkušeni kuharji Gostišča
Ker
smo
v
delovanje
zavoda
vnesli
kar
precej
igro in na kreativnih delavnicah, poudarek
Felicijan. Sledilo je druženje.
ukrepov,
za
kar
se
je
treba
zahvaliti
vsem
na sproščenem ustvarjanju in vadbi oziroma
zaposlenim
in
tudi
zunanjim
deležnikom,
vajah za koncentracijo in fokus, pomiritev
in energijo, kar jim bo prišlo prav tudi v nam je uspelo pridobiti Napredni certifikat
3 družbeno odgovoren delodajalec, prav
prihodnje v življenju in šoli.
2. dan: digitalni dan, delavnica, kako narediti tako za področje Usklajevanja zasebnega,
video, uvod in navodila, kako posneti in družinskega in poklicnega življenja.
montirati video celotnih počitnic (vsi otroci
bodo dobili video za domov) + poučni del,
tematska pot.
3. dan: vodni dan, uživanje na bazenu.
4. dan: lokalni dan, spoznavanje lokalnega
okolja in obisk lokalne organizacije.
5. dan: zaključek, priprava piknika in celotne
pogostitve z lokalno hrano + premiera videa
in »zabava« ob zaključku.

Način plačila
Pošljete izpolnjen, podpisan in skeniran list
Prijavnica in soglasje starša oz. zakonitega
zastopnika za udeležbo na poletnih
počitnicah na natasa.rupnik@gmail.com.
Prijavnico najdete na spletni strani KŠTM
Poletne počitnice na gradu 2022 (kstm.si) ali
nam pišite na e-naslov.
Ko dobimo izpolnjeno in podpisano
prijavnico, vam pošljemo na elektronsko
pošto račun, plačate ga v 5 dneh.
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Tudi v prihodnje se bomo trudili in izvajali
ukrepe, prijazne do zaposlenih, na področju
zasebnega, družinskega in tudi poklicnega
življenja.
Vir: KŠTM Sevnica

www.kstm.si

Pot je bila razgibana in ne pretežka, skupina
pa ubrana. Med potjo in ob koncu je bilo
veliko klepetanja, druženja in raziskovanja
domače okolice. Prehodili smo približno 9
km.
Vsi smo bili zelo zadovoljni, da nam je kljub
slabim vremenskim obetom uspelo izpeljati
pohod. Vso organizacijo pohoda je prevzela
članica KUD Poklek Janja Gorišek, traso
pohoda pa je določil Simon Prebejšek.
Pohod smo sklenili z besedami: »Pa drugo
leto spet!«
Vir: KUD Poklek

Po občini

GRAJSKE NOVICE

90 LET
ŠTEFANIJE GUNSTEK
Gospa Šefanija Gunstek se je rodila 18.
decembra 1931 v kmečki družini na Vrhu
pri Boštanju. Mami Neži in očetu Antonu
Androjna se je v zakonu rodilo sedem otrok.
Osnovno šolo je obiskovala v Boštanju in
kasneje tudi v izgnanstvi v Nemčiji. Njena
otroška leta so bila razigrana, povezana s
kmečkimi opravili, pomočjo pri domačih
opravilih in skupnih večerih ob topli kmečki
peči. Veselo otroštvo pa je prekinila vojna
vihra. Družina Androjna, s staro mamo
Terezijo, je morala oktobra leta 1941
zapustiti domačo hišo in bila prisiljena v
izgnanstvo. To so bila težka leta. Imeli pa so
srečo, da so ostali skupaj in bili naseljeni pri
dobrih ljudeh, kjer so Imeli zadosti hrane.
Njihov dom so med vojno naselili Kočevarji.
V domači hišo so se vrnili junija 1945. Dom je
bil prazen, zanemarjen, izropan. S pridnimi
rokami in ob pomoči prijateljev in dobrih
ljudi so si na novo uredili domovanje. Štefka,
kot so ji vsi znanci rekli, je nadaljevala šolanje
in na domači kmetiji ostala do 23. leta.
Kmečko delo, doživetja in izkušnje pa so jo
oblikovali v dobrosrčno, pošteno in delovno
osebo. Poročila se je z domačinom Alojzem
Gunstek. V zakonu sta se rodili hčerki
Štefka in Slavica in sin Aleš. V začetku je bil
zaposlen samo mož v Jugotaninu Sevnica.
Kasneje pa se je zaposlila tudi sama. Začela
je s šivanjem na domu, po petih letih pa se
je redno zaposlila v tovarni konfekcije Lisca
Sevnica, kjer je ostala do upokojitve. V
Boštanju sta si zgradila hišo in se leta 1965
tja tudi preselila.
Življenje pa ji je prineslo še eno grenko
izkušnjo. Mož je hudo zbolel in pri 45. letih
je ovdovela. Morala se je sprijazniti z usodo
in nadaljevati po najboljših močeh. Otroci so
odrasli, pridobili poklice in si ustvarili svoje
družine. Danes njeno življenje razveseljuje
sedem vnukov in devet pravnukov.
Sedaj živi, v domači oskrbi, pri hčeri Štefki,
kjer zanjo vzorno skrbijo. Še vedno je vedra
in prijazna oseba, iskrivega duha, odličnega
spomina in prijetna sogovornica. Njeno
vodilo v življenju je delo in poštenje.

Ob njenem 90. letu so jo presenetili vaščani,
na predvečer rojstnega dne, z darilom in
pesmijo.
Z voščilom in dobrimi željami po zdravju in
dobrem počutju pa smo jo obiskali župan
Občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik
KS Boštanj Jože Udovč, predsednik društva
izgnancev Alojz Rupar in predsednica KO RK
Boštanj Jelka Bec.
Jelka Bec

GRAJSKE NOVICE –
15 LET IZDAJATELJA
KŠTM SEVNICA
Z VLAKOM IN KOLESOM
SE DALEČ PRIDE
Ob praznovanju svetovnega dneva Zemlje
sta na gradu Sevnica v petek, 22. aprila,
potekala srečanje turističnih ponudnikov z
območja občine Sevnica ter okrogla miza
o trajnostni mobilnosti oziroma pomenu
vlaka in kolesa v smislu kolesarske turistične
ponudbe Sevnice, Posavja in Slovenije,
možnostih potovanja z novimi vlaki
Slovenskih železnic in pomenu povezovanja
ponudnikov v kolesarske produkte.
Občina Sevnica se od oktobra 2021 ponaša
z zlatim zelenim znakom Slovenija zelena
destinacija, kar je priznanje in spodbuda,
da je Sevnica kot turistična destinacija na
pravi poti razvoja k trajnostnemu, zelenemu
turizmu.
S turističnimi ponudniki in preostalimi
deležniki v turizmu, ki skupaj soustvarjamo
turistično ponudbo v občini Sevnica in regiji
Posavje, smo si izmenjali mnenja, izkušnje
in pobude razvoja kolesarskega turizma pri
nas. V uvodnem delu so gosti spregovorili
o pomenu kolesarstva in železnice kot
trajnostnih oblikah mobilnosti, pomenu
povezovanja ponudnikov in vlogah različnih
ponudnikov v turistični ponudbi ter aktualnih
turističnih kolesarskih produktih na ravni
države in v destinaciji Sevnica.

»Dobri pisci se pogosto dotikajo življenja.«
Letos praznujemo 15. leto izhajanja
Grajskih novic, odkar je prišlo do prenosa
od prvotnega izdajatelja Turistične zveze
občine Sevnica na KŠTM Sevnica. V teh letih
smo se z zaposlenimi na zavodu, dopisniki
in fotografi trudili, da Grajske novice
ostajajo zanimiv in bran časopis. V njem
najdejo prostor prispevki društev, inštitucij,
zavodov in gospodarstva. V teh letih so se
oblika, velikost in dizajn spreminjali glede
na potrebe in tudi glede na izsledke anket,
ki smo jih obdobno objavili, da je lahko širša
javnost podala mnenje, kaj bi bilo dobro
obdržati, kaj nadgraditi, morda kaj opustiti.
Ves čas pa programska shema po straneh
zajema teme s področja kulture, športa,
turizma in mladine poleg preostalih rednih
vsebin (občinske novice, utrip življenja,
razvedrilo, reklamne objave …).
Grajske novice so se leta 2012 pridružile
portalu www.moja.obcina.si, ki si je
zadal cilj združiti lokalna glasila v državi
na enem mestu in ponuditi največji izbor
lokalnih novic, torej tistih, ki jih le težko
najdemo v osrednjih medijih. Dostop na
spletno stran je mogoč tudi s pametnimi
mobilnimi napravami, o dogajanju v občini
pa se na portalu obvešča tudi s tedenskim
pošiljanjem elektronske pošte.
Portal je zanimiv za vsa društva in
organizacije, ki o svojih dogodkih,
prireditvah in aktivnostih težko poročajo v
drugih medijih.

GRAJSKE NOVICE
Konec leta 2021 smo se z lastniki portala
www.moja-obcina.si pogovorili in analizirali
objave zaposlenih na zavodu, pa tudi
preostalih dopisnikov. Splošna ocena je,
da portal za področje občine Sevnica zelo
dobro upravljamo na KŠTM Sevnica, objave
na portalu so zanimive, imajo veliko ogledov,
so brane in statistični podatki glede ogledov,
dopisnikov in naročnikov na e-novice
vztrajno rastejo. To ni samoumevno in
se ne dogaja v vseh občinah po Sloveniji,
ki uporabljajo portal. Na lokalni ravni
izstopajo naraščajoče število obiskovalcev,
prejemnikov tedenskih e- novic ter število
objavljanih novic in dogodkov.
Veseli nas, da Grajske novice rastejo in da
so postale pomemben medij obveščanja v
občini Sevnica in širše. Pomembni sta tiskana
in tudi e-oblika. A kljub vsej digitalizaciji je še
vedno pomembno, da je poudarek na pisani
besedi, saj ta ostane za vedno.

Gostje dogodka so bili: mag. Darja Kocjan,
direktorica Slovenske Železnice, potniški
promet, Jan Klavora, ustanovni član Zavoda
Good Place in ustvarjalec kolesarskih
poti Slovenia green in Matjaž Traven iz
Kolesarskega centra Sevnica-Krško.
Drugi del je potekal v obliki sproščene
debate, v kateri so si gosti in obiskovalci
izmenjali mnenja, poglede in predloge.
Tovrstna srečanja so izjemno koristna z
vidika pridobivanja informacij in novega
znanja, pa tudi z vidika povezovanja in
sodelovanja med turističnimi ponudniki.
Trajnostna mobilnost ni samo trend, temveč
postaja nuja, razvoj kolesarskih produktov
in kolesarskega turizma pa ena najbolj
zaželenih oblik turizma, česar se turistični
ponudniki vedno zavedamo. Zadovoljstvo
udeležencev je spodbuda, da bomo tovrstna Hvala vsem, ki soustvarjate naš in vaš
srečanja spet pripravili kmalu.
časopis.
Matej Imperl, svetovalec za razvoj KŠTM Sevnica

Alenka Kozorog, glavna urednica
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Iz preteklosti v sedanjost

MUZEJSKO OBUJENI
BRIVSKO-FRIZERSKI
SALON KREUTZ V
SEVNICI NA GLAVNEM
TRGU
Brivsko-frizerski salon Kreutz je bil prvi
frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta 1900
odprl Dragotin Karl Kreutz. V salon so
najprej hodili samo moški, od leta 1937,
ko so začeli delati ženske pričeske, pa je
bil odprt tudi za ženske. V salonu so poleg
britja, striženja in barvanja las izdelovali
tudi lasulje, veliko domačink pa se je v njem
izučilo brivsko-frizerskega poklica. Salon
je nepretrgano deloval do leta 2003, ko se
je Dragica Karolina Zupanc, rojena Kreutz
upokojila.

GRAJSKE NOVICE

NA SVETOVNI DAN
ČEBEL
po poteh Sevničanov in čebel'c

Svetovni dan čebel, ki ga praznujemo 20.
maja, smo v Sevnici počastili z brezplačnim
vodenjem po programu Sevničani in
čebel'ce. Čebelarska vodnica Carmen Klepej
je obiskovalce popeljala po nabrežju Save
do spodnjih prostorov trškega dvorca ter ob
tem odkrivala manj znane podrobnosti iz
življenja čebel in njihove prisotnosti v našem
dnevu.

SREČA JE UJETA
Sedim zunaj, pred hišo,
na soncu, ki boža mojo lico.
Prijetno je, toplo,
zima je odšla in mraz z njo.
Veter se poigrava z mojimi lasmi,
čeprav ve,
da me to jezi.
V veselje mu je, ko s seboj pelje oblake,
omili še tako vroče sončne žarke,
cvetni prah nosi in ga po travnikih raztrosi.
Slišim potok, ki šumi,
spominja me na morje in obalo,
španski polotok,
kjer sva se spoznala jaz in ti.

Prvi ogled prenovljenega salona z udeleženci posveta
Etnološko konservatorstvo v 21. stoletju 14. maja 2022

Leta 2013 sta bili stavba in notranjost kot
pomembna dediščina sevniškega obrtništva
razglašeni za spomenik lokalnega pomena z
namenom trajne ohranitve in predstavitve
spomenika kulturne dediščine. Pri
prenovi prostora in ponovni postavitvi ter
konserviranju in restavriranju predmetov so
sodelovali Občina Sevnica, ZVKDS OE Celje,
Posavski muzej Brežice, Gnom in KŠTM
Sevnica.
Posebej se zahvaljujemo Jadranki Rešeta,
rojeni Zupanc, hčeri Dragice Karoline
Kreutz, ki je prinesla več predmetov za
namen postavitve razstave v salonu in nam
srčno pomagala in svetovala pri postavitvi
predmetov na njihovo izvorno mesto v
salonu.
Ponovno obujeni Brivsko-frizerski salon
Kreutz s svojo muzejsko podobo, v
kateri se prepletajo različna časovna
obdobja njegovega delovanja, predstavlja
pomembno kulturno dediščino Sevnice
in celotnega Posavja. Predmeti in celoten
prostor s svojimi zgodbami, ki nam jih
boste dopolnili, so bogata kulturna
dediščina v snovni in nesnovni obliki.
Vabljeni na dogodek v četrtek, 16. junija,
ki je namenjen druženju in zbiranju zgodb
Brivsko-frizerskega salona Kreutz, ki nam
bodo pomagale obuditi snovno in nesnovno
dediščino salona, na novo obuditi salon
in hkrati lokalni skupnosti predstaviti to
izjemno kulturno dediščino mesta Sevnice.
Vir: Posavski muzej Brežice in KŠTM Sevnica
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Spoznali so, kako so njihovi pridelki prisotni
v naših vsakdanih, kako so se uporabljali v
obrtništvu nekoč in kako se uporabljajo zdaj.
Sevniški Kisli pek Aljaž je ponudil z medenimi
pridelki obogatene dobrote iz svoje
kruharne, srečali so se s čeberol'co, naravno
folijo za živila, in pokukali v grajski čebelnjak,
v katerem jih je grajska čebelarska Nevenka
Strnad pogostila z medenim napitkom.
Prepričali so se, da tudi v cerkvi svetega
Nikolaja v Sevnici najdemo sledi o čebelicah.
Vodenje se je zaključilo na sevniškem gradu,
na katerem so letošnjo pomlad zaznamovale
tudi nepokošene površine, ki nudijo čebelam
še kako potrebno hrano.

LinaTrefalt

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail:
grajske.novice@kstm.si,
glede objave posamezne pesmi se
odloča uredništvo.

Hvala za vaš prispevek.
					
Uredništvo
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 		

Utrip življenja

GRAJSKE NOVICE

POLICIJSKA OBVESTILA DRUŠTVO
INVALIDOV SEVNICA

RECEPTI

Od 1. do 12. junija bo na območju
Republike Slovenije pod okriljem Agencije
za varnost v cestnem prometu potekal
drugi del aktivnosti, ki so usmerjene v
varnost voznikov enoslednih motornih
vozil in katerih namen je izboljšanje stanja
prometne varnosti navedene kategorije
voznikov, med katere prištevamo voznike
koles s pomožnim motorjem, voznike
mopedov in voznike motornih koles.

BALINANJE
Dne 23. aprila se je balinarska sekcija DI
Sevnica udeležila prvenstva regije ZDIS
Zasavje – Posavje z Dolenjsko, ki je bilo v
Trbovljah na pokritih baliniščih.
Našo ekipo so sestavljali Franc Ernestl,
Viktor Kolman, Damjan Škerbec in Ivan
Umek, v močni konkurenci devetih društev
pa so zasedli četrto mesto.

ŠMARSKI KRUH

Vse te naštete skupine lahko prištevamo
med ranljive udeležence v cestnem prometu.
To tveganje izhaja iz njihove objektivne
nezaščitenosti v primerjavi z večino drugih
uporabnikov javnih prometnih površin, pa
tudi zaradi njihovega ravnanja, ki je pogosto
povezano s kršitvami pravil vožnje ter
objestnim obnašanjem v cestnem prometu.

PIKADO
V soboto, 7. maja, je v organizaciji DI Sevnica
potekal 1. četveroboj v pikadu v prostorih
gasilskega doma v Krmelju. Srečanja so se
udeležile 4 ekipe s po štirimi člani, dogovorili
smo se, da bo srečanje postalo tradicionalno.
Zaključek s podelitvijo pokalov in medalj je
bil v gostišču Barbara.

Iz teh sestavin zamesimo srednje mehko
testo. Shajano razdelimo na dva dela, prvi
del eno četrtino, drugi del tri četrtine
testa.
Prvi del testa pookroglimo, drugi večji del
testa oblikujemo v podolgovat pramen,
ki ga zvijemo v venec. V sredino damo
manjši okrogel del testa. Skupaj naj
vzhaja. Pred peko namažemo s stepenim
jajcem in spečemo.

Te lahko razdelimo v dve skupini, in sicer v
prvo skupino kršiteljev, med katere spadajo
predvsem tisti vozniki, ki prometna pravila
kršijo zavestno ali zaradi pomanjkanja
znanja, v drugo pa lahko prištevamo
predvsem mlajšo populacijo uporabnikov
enoslednih motornih vozil, ki ob kršitvah
prometnih pravil ravna in se vede zelo IZLET NA SLAKOVO DOMAČIJO
objestno in agresivno.
Člani društva smo se odpravili na Slakovo
domačijo in se tam imeli zelo lepo. Videli
smo veliko zanimivega in preživeli lep dan.

PREMISLI, PREDEN
PRIVIJEŠ ROČKO ZA
PLIN...

1kg moke
4 dkg kvasa
6 - 7 dcl tekočine (pol mleka, pol vode)
1 velika žlica domače masti
1 velika žlica medu
1,5 dkg soli
2 jajci

ŠAMLA

DRUŠTVO UNIVERZA
za tretje življenjsko obdobje

Sevnica
ODLOČITEV JE TVOJA !

Ogroženost t. i. starejše populacije prihaja
v ospredje predvsem v trenutku, ko se v
prometu pojavijo še drugi udeleženci, v
primeru objestnih in agresivnih ravnanj
pa je ta ogroženost podana že z uporabo
enoslednih motornih vozil takšnih oseb in
navzočnost drugih oseb sploh ni pogoj za
nastanek nevarnih situacij.
Podrobna navodila in pravila so na
www.mojaobcina.si/sevnica.
Daniel Žniderič, načelnik policijske postaje,
višji policijski inšpektor III

V juniju bo izvedlo naslednje dogodke:
torek, 7.6.2022, ob 9. uri,
v Kulturni dvorani:
Vinko Šeško: Kanarski otoki (potopisno
predavanje)

V lončeno skledo zlijemo eno polovico
mladega mleka, prve ali druge molže in
polovico mleka.
Posolimo, dodamo kumino, premešamo
in damo v pečico. Pečemo pri zmerni
temperaturi.
Ker se kumina rada spusti na dno, še
parkrat premešamo in zlatorumeno
zapečemo.
Tako dobimo mladi sir, zdravo jed, ki si jo
privošči cela družina in jo ponudimo
sosedom, kar nam ob priliki tudi vrnejo.

torek, 14.6.2022, ob 9. uri,
v Kulturni dvorani:
Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnicapredstavitev dejavnosti Zdravstvenega
doma Sevnica
Predavanji sta javni.
torek 21.6.2022, ob 10.00,
Tončkov dom na Lisci
Zaključek študijskega leta 2021/2022
Lep pozdrav!
Sašo Jejčič

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv kmečkih žena Šmarčna

junij 2022

Vir: JSKD OI Sevnica in Knjižnica Sevnica 2021 - Dnevi evropske kulturne dediščine inTeden kulturne dediščine - izbor receptov

Vir: Društvo invalidov Sevnica
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Koledar prireditev
Datum in ura
do sobota, 4. 6.
torek, 10. 5.,
ob 7:40 - 9. 6.
sreda, 1. 6.,
ob 9.00 - 30. 6.
sreda, 1. 6.,
ob 9.00 - 30. 6.,
sreda, 1. 6.,
ob 17.00
sreda, 1. 6.,
ob 18.00
četrtek, 2. 6.,
ob 13:30
četrtek, 2. 6.,
ob 17.00
četrtek, 2. 6.,
ob 18.00 - 30. 6.
petek, 3. 6.,
ob 8.00
petek, 3. 6.,
ob 9.00 - 5. 6.
petek, 3. 6.,
ob 15.00
sobota, 4. 6.,
ob 8.00
sobota, 4. 6.,
ob 8.00
sobota, 4. 6.,
ob 9.00
sobota, 4. 6.,
ob 15.00
sobota, 4. 6.,
ob 16.00
sobota, 4. 6.,
ob 18.00
sobota, 4. 6.,
ob 18.00
sobota, 4. 6.,
ob 19.00
sobota, 4. 6.,
ob 19.00
sobota, 4. 6.,
ob 20.00
nedelja, 5. 6.,
ob 10.00
nedelja, 5. 6.,
ob 18.00
ponedeljek, 6. 6.,
ob 16.00 - 17. 6.
torek, 7. 6.,
do 4.7.
torek, 7. 6.,
ob 16:30
torek, 7. 6.,
ob 19.00
sreda, 8. 6.,
ob 17.00
sreda, 8. 6.,
ob 18.00
četrtek, 9. 6.,
ob 17.00
četrtek, 9. 6.,
ob 17.00
petek, 10. 6.,
ob 8.00
petek, 10. 6.,
ob 15.00
petek, 10. 6.,
ob 17.00
petek, 10. 6.,
ob 19.00
sobota, 11. 6.,
ob 8.00
sobota, 11. 6.
ob 10.00
sobota, 11. 6.,
ob 10.00
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Prireditev
Razstava del
članov Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica

GRAJSKE NOVICE
Kje?

Organizator - informacije

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Poskusne urice tenisa v Sevnici

Športni dom Sevnica

Teniška Akademija Gospod Ficko

Razstava s poličke - Tanja Košar

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Fotografska razstava – Helena Matjašec

Pisarna JSKD in ZKD
Sevnica
Preddverje Trškega dvorca
v stari Sevnici

Skupina mamice z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Okno Radogost,
delo hrvaške umetnice, Nedeljke A. Šarčević

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Izdelava čolnov za nagradno dirko s čolni

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Delavnice za vodnike v sklopu projekta Ajdi!

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Likovna razstava Ane Hočevar

atrij Kulturne dvorane
Krmelj
prostor Kmečke tržnice v
Sevnici

KUD in turistično društvo Svoboda Krmelj

Tridnevni pohod Krekove konjenice
po mejah občine Sevnica

Šentjanž

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
Franci Strnad, 031 873 722

Družabne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mesečni sejem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica v Sevnici

prostor Kmečke tržnice

KŠTM Sevnica

Delavnice za vodnike v sklopu projekta Ajdi!

Ajdovski gradec

KŠTM Sevnica

Nagradna regata - dirka s čolni

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Brezplačna predstavitev in pokušina tehnike Access Bars

Novi grad

Saša Rešeta (031 430 188)

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Diši po rocku in picah

Kavarna špica

Kavarna Špica in Kruharna Kisli pek

Šah mat - komedija

Kulturni dom Loka
Pri Zidanem Mostu

Kulturno društvo Primož Trubar Loka

Revija pesem Posavja

župnijska cerkev Boštanj

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Vrtna veselica, igra ansambel Bratov Poljanšek

Šmarčna

Šmarčna

Kmečka tržnica v Sevnici

Sevniško grajsko poletje 2022
Grad Sevnica
Dan odprtih vrat Gradu Sevnica in nastop Magic Aleksandra
Sevniško grajsko poletje 2022
Igor & Zlati zvoki z Godbo Sevnica, Dobrodelni koncert: Imeti Grad Sevnica
rad / Prodaja vstopnic 15€: Rotary klub Sevnica, Cvetličarna Zelena Pika

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Rotary klub Sevnica

MC Kuharija: Sadna kupa

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Paleta brez meja 2022 - 9. otroško likovna razstava mladih
ustvarjalcev osnovnih šol občine Sevnica

Knjižnica Sevnica

JSKD OI Sevnica, Knjižnica Sevnica

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto, Info: (0)7 / 337 4650, (0)40 615 000

Skupina mamice z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2022
Grad Sevnica
Koncert učencev brenkal, godal in petja Glasbene šole Sevnica

Glasbena šola Sevnica

Delavnica nenasilne komunikacije

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

12. festival modre frankinje

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica v Sevnici

prostor Kmečke tržnice

KŠTM Sevnica

Besedne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

Nik Anikis Art in KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

OŠ Tržišče

Kmečka tržnica v Sevnici

prostor Kmečke tržnice

KŠTM Sevnica

XXII. mednarodni sevniški likovni shod Grad 2022

Park pred stavbo Občine
Sevnica

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2022
Tradicionalno srečanje borcev in aktivistov Kozjanskega

Grad Sevnica

Združenje borcev za vrednote NOB Sevnica

Risarska delavnica z Nikom Anikisom na gradu Sevnica Avtoportret
Sevniško grajsko poletje 2022
Koncert zbora OŠ Tržišče z gosti; Ljubimo glasbo

Koledar prireditev

GRAJSKE NOVICE
Datum in ura
sobota, 11. 6.,
ob 11.00
sobota, 11. 6.,
ob 13.00
sobota, 11. 6.,
ob 14.00
sobota, 11. 6.,
ob 18.00
sobota, 11. 6.,
ob 18.00
ponedeljek, 13. 6.,
ob 15.00
ponedeljek, 13. 6.,
ob 15:30
torek, 14. 6.,
ob 15:30
torek, 14. 6.,
ob 16:30
torek, 14. 6.,
ob 19.00
sreda, 15. 6.,
ob 17.00
četrtek, 16. 6.,
ob 10. 00 – 17. 6
četrtek, 16. 6.,
ob 16:30
četrtek, 16. 6.,
ob 17.00
petek, 17. 6.,
ob 8.00
petek, 17. 6.,
ob 15.00
petek, 17. 6.,
ob 19:30
sobota, 18. 6.,
ob 8.00
sobota, 18. 6.,
ob 8.00
sobota, 18. 6.,
ob 15.00
sobota, 18. 6.,
ob 18.00
nedelja, 19. 6.,
ob 9.00
ponedeljek, 20. 6.,
ob 15.00
ponedeljek, 20. 6.,
ob 16.00
torek, 21. 6.,
ob 16:30
torek, 21. 6.,
ob 18.00
torek, 21. 6.,
ob 19.00
sreda, 22. 6.,
ob 17.00
sreda, 22. 6.,
ob 18.00
četrtek, 23. 6.,
ob 16:30
četrtek, 23. 6.,
ob 19.00
petek, 24. 6.,
ob 8.00
petek, 24. 6.,
ob 15.00
petek, 24. 6.,
ob 19. uri
petek, 24. 6.,
ob 20.00
sobota, 25. 6.,
ob 8.00
nedelja, 26. 6.,
ob 9:30
ponedeljek,
27.6 - 1.7., ob 10.00
torek, 28. 6.,
ob 19.00
petek, 1. 7.,
ob 18.00

Prireditev
Sevniško grajsko poletje 2022
Mednarodni sevniški likovni shod grad 2022

Kje?

Organizator - informacije

Park pred Občino Sevnica

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Evropski projekt SITS

Športni Dom Sevnica

Športna Zveza Sevnica

Izdelovanje nakita iz žice

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tradicionalna prireditev Kuhajmo skupaj

Zabukovje nad Sevnico

AKŽ Zabukovje Albina Sehur

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Družabne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Galerija Ana
Galerija Ana

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

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku –
primerna za vse in brezplačna

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto, Info: (0)7 / 337 4650, (0)40 615 000

Skupina mamice z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pogled v modro

Športni Dom Sevnica

GZ Sevnica

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Muzejsko obujeni brivsko-frizerski salon Kreutz
in zbiranje zgodbo salonu

Salon Kreutz, Glavni trg 17

Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, PMB,
ZVKD OE Celje

Kmečka tržnica v Sevnici

prostor Kmečke tržnice

KŠTM Sevnica

Socialne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Otvoritev Bazena Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica v Sevnici

prostor Kmečke tržnice

KŠTM Sevnica

Brezplačna demonstracijska slikarska delavnica na gradu
Sevnica

Grad Sevnica

Nik Anikis Art in KŠTM Sevnica

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Dan odprtih vrat

Tržišče – prostori društva

Aktiv kmečkih žena Tržišče

Izpit iz prve pomoči

Galerija Ana

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

MC Kuharija: Smoothie

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

Glasbena šola Sevnica

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto, Info: (0)7 / 337 4650, (0)40 615 000

Skupina mamice z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Festival na Ajdovskem gradcu

Ajdovski gradec

KŠTM Sevnica

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2022
Jubilejni koncert 45 LET KD MePZ Lisca Sevnica

Grad Sevnica

MePZ Lisca Sevnica

Kmečka tržnica v Sevnici

prostor Kmečke tržnice

KŠTM Sevnica

Lov na zaklad

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

Občina Sevnica, KŠTM Sevnica,
KD Godba Sevnica

Zabukovje nad Sevnico

Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovje

Kmečka tržnica v Sevnici

prostor Kmečke tržnice

KŠTM Sevnica

Access Bars delavnica s certifikatom

Novi grad

Saša Rešeta (031 430 188)

Športno olimpijski teden

Športni Dom Sevnica

KŠTM Sevnica

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto, Info: (0)7 / 337 4650, (0)40 615 000

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

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

Sevniško grajsko poletje 2022
Koncert orkestrov Glasbene šole Sevnica
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku –
primerna za vse in brezplačna

Sevniško grajsko poletje 2022 - Skupno posavsko
praznovanje dneva državnosti s koncertom Godbe Sevnica
Gasilska veselica PGD Zabukovje in tekmovanje Mini fire
combat

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku –
primerna za vse in brezplačna
Okno Radogost, delo hrvaške umetnice,
Nedeljke A. Šarčević

junij 2022
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GRAJSKE NOVICE

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki 38 - 8290 Sevnica

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

Sonce nas vabi na naše vrtove.

Na Vrtnariji v Ribnikih in Cvetličarni »Silva«
vam nudimo:

Sadike balkonskega cvetja,
enoletnic, trajnic,
semena in gomolje, zemljo,
lonce, okrasne posode,
sadike EKO zelenjave,
seme EKO Amarant in ostalih semenarn.
Vabljeni, da nas obiščete.

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280
Vrtnarija Ribniki | 031 822 277
� � � � �

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO
GRADBENA MEHANIZACIJA
Ponudba v peskokopu:
● gramoz - stena
● pesek za tampon
● pesek za drenažo
● pesek za beton in malto
● pesek za betonarne
AGM PUNGERČAR d.o.o., Malkovec 1b, 8295 Tržišče, 031 642 256
info@agm-pungercar.si, www.agm-pungercar.si

www.radioaktual.si
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GRAJSKE NOVICE

Čas je za žar!

junij 2022
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Razvedrilo

GRAJSKE NOVICE
PRODAJA
SRAMOTEN ČASOPISOV
MESTO
DOGODEK, PO ULICAH, V RUSKI
AFERA
KIOSKIH BAŠKIRIJI

SOL
TANINSKE
KISLINE

LOJZE
RASKAVA
ROZMAN DETONATOR POVRŠINA

IZDELOVALEC
ŠKATEL
MOŠTVENA
IGRA Z
ŽOGO POD
OBROČI
TOM
SELLECK
KRAJ V
HRVAŠKI
ISTRI

AMERIŠKI
FILMSKI IGRALEC
ARKIN
PRVI RIMSKI
ZALOŽNIK

NIKOLAJ
PIRNAT

KARTOTEČNI LISTIČ

PREVOZ
ČESA NA
DOL. KRAJ
KOPEN. DEL
MALEZIJE
TOYOTIN
TERENEC
BAZEN
ZA GOJENJE RIB
OGNOJEK

AMERIŠKI
FILMSKI
REŽISER
(GEORGE)

THOMAS
INCE
AMERIŠKA
PEVKA
(TINA)

ŠKOTSKI
PISATELJ
SCOTT
IGRALEC
WALLACH
OLTARNI
PROSTOR
V VZHODNI
CERKVI

POVRŠINA,
OBMOČJE

ŽABA
(SLABŠ.)
TKANINA
ZA DELOVNE
HALJE

MANJŠI ZAJEDAVEC Z
DALJŠIMI
ZADNJIMI
NOGAMI
OKRASNA
VRTNA
RASTLINA
Z BELIMI
CVETI

NINA
RICCI
RAKITOVO
GRMOVJE
PLESNA
PRIREDITEV

AVTOMOBILSKA
OZNAKA
CELJA

VRSTA
ŽITA

SLAP V
LOGARSKI
DOLINI
MORSKI
ZALIV

GOVORKE
IKAVŠČINE
ANTIČNO
PREROČIŠČE
FINSKI
ARHITEKT
(ALVAR)

JEZERO NA
MEJI MED
ZDA IN
KANADO

ŠOLSKA
OCENA

PRISTAŠ
SOKRATOVIH
IDEJ

MATERIJA,
TVAR
JUŽNOAMERIŠKI AMERIŠKA
PEVEC GAR- KRASTAČA
FUNKEL
RIMSKI
HIŠNI BOG

GERMANSKI
MITOLOŠKI
STVOR

IZDELOVALEC
KLETK

ZVIŠANI
TON A

TORI AMOS
KADMOVA
HČI V
GRŠKI
MITOLOGIJI

REKA
AARE
IMETNIK

SLAVKO
AVSENIK

EMILIO
ZAPATA

VESOLJSKO
PLOVILO

TV MODERATOR
ŽNIDARŠIČ

VAROVANA
BANČNA
BLAGAJNA

MESTO
V JUŽNI
PORTUGALSKI

SMILJKA: vrtna rastlina, SKEDA: kartotečni listič, ADITON: oltarni prostor v Vzhodni cerkvi, RIAS: morski zaliv
Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.6.2022 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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VICOTEKA
Koliko je visoka šola?
Učiteljica vpraša učenca koliko je visoka šola? On ji
odgovori dva metra. Učiteljica vpraša zakaj ravno
toliko? Učenec reče, ker jo imam čez glavo.

Spala sta skupaj
Na sprehajališču dregne študent prijatelja: “Ali vidiš
tisto v mini krilu na oni strani ceste?”
“Vidim, dobra mačka. Kaj je z njo?”
“Z njo sem že večkrat spal…”
“Res? Kje pa?”
“Na predavanjih.”

POVEŽITE IN POBARVAJTE
kdo se veseli poletja?

Pet prejetih rešitev bomo nagradili.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Vsak dan preberi kaj,

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

o čemer ne razmišlja nihče drug.

dobrodošlo poletje

Umu škoduje,

če vedno soglašaš z drugimi.

			

REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je:
MAJA PRAŠNIKAR
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Milena Teraž, N.H.M. 25, 8290 Sevnica
2. nagrada: Manca Grozde, Zgornje Vodale 4, 8295 Tržišče
3. nagrada: Alojz Cerjak, Zabukovje 44, 8292 Zabukovje

NAGRADE ZA MESEC JUNIJ
1. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta , 8290 Sevnica,
2. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica

SKRIVNI KOTIČEK – ALI PA TUDI NE
se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

Kje se nahaja uta na sliki?

Christopher Morley

UGANKA
za brihtne glavce

Katera beseda v slovenskem jeziku ko jo bereš ima
črko K, ko jo pa bereš iz desne proti levi pa nima K?

Rešitev uganke za brihtne glave
iz prejšnje številke

štiriperesna deteljica

Izžrebanka:

Fani Borštnar, Tržišče 14 b, 8295 Tržišče

Rešitev skrivnega kotička
iz prejšnje številke je:

Dogodek napoveduje Festival modre frankinje
na gradu Sevnica, 9. junija, ob 17. uri.

Izžrebanka:

Cvetka Popelar, NHM 8, 8290 Sevnica
junij 2022
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STREŠNIKI
STREŠNA OKNA
KLEPARSKI IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe
IZOLACIJE
GIPS PLOŠČE
HIAB PREVOZI

NOV
v pr
O
oda
ji

STREŠNIKI

ANABEL
RADIOCENTER.SI

Feel Good
Jutro

N
LE
A
PODLESNIK

