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Leto, ki se končuje, je bilo za vsakogar 
izmed nas malo drugačno. Za nekoga 
leto preizkušenj, za drugega leto uspehov 
in radosti. Prav zato je dobro ob koncu 
vsakega obdobja narediti obračun, pogovor 
s seboj, se ustaviti, premisliti, pogledati 
vase. Ob tem je na mestu vprašanje, kaj 
lahko storimo drugače, morda bolje, da bo 
naše življenje lepo za nas in ljudi okoli nas. 
Pomembno je predvsem, kako izrazimo 
sebe in ob tem ohranimo dobre, spoštljive 
odnose.
Novoletne praznike namenite sebi in 
ljudem, ki v vas prebudijo mir, varnost, 

srečo in vas opomnijo, kako pomembni 
ste za ta svet. Če boste storili tako, 
vam zagotavljam, da bodo prazniki res 
doživeti. Ob tem pa ne pozabite na ljudi in 
živali v stiski, tudi njim namenite kanček 
pozornosti, šele tedaj bo vaša sreča zares 
popolna. Sočutje zelo bogati, umirja dušo 
in dela človeka srečnega. 

Želim vam, da bo leto, ki prihaja, prijazno 
do vas in vaših bližnjih. Naj bo veselih in 
srčnih snidenj veliko, ob tem pa tudi toplih 
stiskov rok in močnih objemov. 

Alenka Kozorog, glavna urednica 

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.

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, Zdravko Remar, Eva Urh, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, Neža 
Nemec, Jan Samide, 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.

Fotografija na naslovnici: Bojan Dremelj
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 februarja 2022, prispevke, 
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev 
pošljite najpozneje do 15. 1. na 
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj 
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

www.kstm.si

VSTOP 
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2022

DELAVNICA izdelava novoletnih aranžmajev

četrtek  MLADINSKI CENTER SEVNICA

15.00
29. 12. 

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

petek / sobota  TRG SVOBODE

8.00 DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA
24., 30. in 31. 12.

na FB KŠTM Sevnica

nedelja  V DOMAČEM OKOLJU

19.00 GRAJSKA PRAVLJICA
25.12.

www.kstm.siHO-HO-LOV!1. 12. - 6. 1. 2023

Srecno
2023

z željami izpeto 

        in s sanjami odeto.
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Spoštovana Ljubo in Vinko, v naslovu je 
zapisano, da sta fotografa, pohodnika, 
sevniška kronista. Se strinjata, da je tako?

Ljubo: Se povsem strinjam, čeprav sem se v 
svojem življenju ukvarjal tudi še z marsičim 
drugim.
Vinko: Če je pri Ljubu poudarek na kronistu, 
je pri meni na popotniku.

Da se s fotografiranjem ukvarjata že veliko 
let, je dobro znano. Kdo pa vaju je navdušil 
zanj, od kod takšna strast do fotografije in 
ne nazadnje tako ostro fotografsko oko?

Ljubo: Odkar pomnim, smo imeli doma v 
družini fotoaparate, tako da me spremljajo 
že skoraj vse življenje. Že kot otroku sta mi 
mama in oče dovolila, da sem se poigraval 
z njimi, čeprav v njih ni bilo filma. Resneje 
pa sem se s tem začel ukvarjati v zadnjih 
letih osnovne šole, ko nas je te umetnosti in 
obrti na šolskih tečajih učil sevniški učitelj in 
fotograf Tonček Senica.
Vinko: Za fotografijo sem se navdušil že v 
nižji gimnaziji (zdaj je to še osnovna šola), 
ko je prišla na dom fotografirati neka gospa, 
mislim, da se je pisala Hrvat, in je starejši 
brat kupil eno agfo na meh in smo si doma 
na Zajčji Gori že naredili temnico, da smo 
fotografije razvijali sami. Za prvo štipendijo 
na fakulteti pa sem si kupil aparat. Glavni 
motiv fotografiranja je bil zame ustvarjati 
spomin na pohode in potovanja.

Leta 2002 je izšel vodnik z naslovom Izleti 
v sevniško okolico z opisom posameznih 
poti. Glede na to, da letos mineva 20 leto 
od izdaje, poti in prehodnost pa so se v 
teh letih precej spremenili, je vodnik letos 
doživel prenovo in osvežitve z novimi 
aktualnimi podatki o poteh. Vidva sta ob 
tem opravila veliko delo, ki je zahtevalo 
veliko prehojenih kilometrov in nešteto 
ur pred računalnikom, kajne? Kako je 
potekalo vajino delo?

Ljubo: Poglavitna želja po obnovitvi vodnika 
je bila v tem, da so se številne poti po 20 
letih zaradi drugačnega načina življenja 

(večinoma se 
prevažamo z 
vozili) spremenile 
in zarasle. Hkrati 
pa se vidno 
povečuje potreba 
po vsakodnevnem 
gibanju oziroma 
hoji v naravi. 
Hkrati smo v teh 
letih dobili tudi 
natančnejše in 
boljše zemljevide 
našega območja, 
začeli pa smo 
tudi množino 
u p o r a b l a j t i 
svetovni splet. Vse 

te novosti sva želela izkoristiti pri obnovitvi 
in predstavitvi obnovljenega vodnika.
Vinko: Zares veliko dela je bilo vloženega 
v prvi vodnik, ob hoji po poti sem moral 
opis sproti pisati na papir. Šele po približno 
polovici prehojenih poti sem dobil 
pripomoček, da sem govoril v mikrofon in 
naredil zvočne zapise. Tudi dobrih kart ni 
bilo. Pot smo vrisovali ročno, tako da sem ob 
gledanju na zaslon 
govoril oblikovalcu 
Koncu, da je vrisoval 
poti. Za obnovljeni 
vodnik je Ljubo 
pripravil odlične 
karte z digitalno 
vrisanimi potmi. Za 
poti, ki so markirane 
planinske poti, 
je zdaj urejeno, 
da se markacije 
obnavljajo in tako 
pohodi po njih niso 
problematični. Za 
nemarkirane poti 
pa so podrobni 
opisi, z dodanimi 
fotografijami in označenimi smermi na 
križiščih. Nekaj poti sva morala opustiti in 
zamenjati zaradi stanja na terenu.

Kje je mogoče dobiti, kupiti prenovljeni 
vodnik?

Ljubo: Vodnik bo za zdaj izdan le v digitalni 
obliki in bo na voljo uporabnikom na spletni 
strani Planinskega društva Lisca Sevnica. 
Druge zainteresirane organizacije pa bodo 
lahko na svojih spletnih straneh prikazale 
povezave na spletno stran društva. Želiva, 
da bi bil vodnik dostopen čim več ljudem 
in da bi bil tudi natisnjen, o čemer se že 
pogovarjava s KŠTM Sevnica.
Vinko: Vodnik je še v osnutku. Za digitalno 
objavo ga pripravljava, tiskani vodnik pa bo 
počakal do zanimanja za izdajo.

Fotografija se je v zadnjem času zelo 
spremenila, novostim pa hitro sledita. To 
lahko opazimo že po vajinih zelo aktivnih 

profilih na Facebooku. Kako gledata na 
ta razvoj digitalizacije? Pogrešata čase, 
ko smo fotografije razvili in jih vložili v 
album?

Ljubo: Tistih časov ne pogrešam. V 
digitalno fotografijo sem vstopil kot v nekaj 
vsakdanjega. Videl sem namreč prednost 
v končni obdelavi fotografije, ki zdaj 
lahko poteka pri dnevni svetlobi, prej, pri 
kemičnem postopku, pa le v temi, ter v tem, 
da takoj vidim, kako sem fotografijo posnel. 
Močno pa pogrešam seveda končni izdelek 
na papirju. Vse premalokrat se namreč 
odločim za izdelavo fotkografij na papirju. 
In le take bodo zagotovo še dolgo obstale. 
Za digitalne različice pa je verjetnost obstoja 
precej manjša.
Vinko: Nad digitalizacijo sem navdušen. 
Lahka obdelava fotografij, shranjevanje, 
priprava predavanj (od 2004, ko sem prešel 
na digitalizacijo, sem pripravil okrog 55 
predavanj, ki jih imam trajno shranjene), 
digitalni tisk je preprost in poceni. Edina 
slaba stran je, da fotografija ni več prikaz 
tistega, kar si videl, ampak z obdelavo 
prikažeš tisto, kar bi rad videl.

Kaj še pa vama je pomembno v življenju? 
Kakšna načela in smernice vaju vodijo?

Ljubo: V tem tretjem življenjskem obdobju 
kakšnih velikih ciljev in smernic nimam 
več. Želim si le, da bi mi psihično in telesno 
zdravje omogočalo, da bi se čim dlje ukvarjal 
s stvarmi, ki me veselijo in bogatijo. In na 
prvih mestih so zagotovo gibanje v naravi, 
vedoželjnost in fotografija. In to priporočam 
tudi vsem drugim. 
Vinko: Vzbuditi pri ljudeh spoznanje, da 
je za obstoj treba del svoje dejavnosti 
posvetiti naravi in se prilagoditi naravnim 
zakonitostim.

Ljubo in Vinko, hvala vama za pogovor in 
zanimiva razmišljanja ter zelo uporabne 
vsebine, ki jih nesebično in z veliko 
optimizma pripravljata za uporabo. Naj 
vama zdravje še dolgo dobro služi.

Pogovarjala se je Alenka Kozorog.

LJUBO MOTORE IN VINKO ŠEŠKO, aktivna fotografa, pohodnika, sevniška kronista

GRAJSKE NOVICE Intervju

Vinko Šeško

Ljubo Motore, foto: Goran Rovan
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SEJE OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE SEVNICA 
POROČILO 1. REDNE 
SEJE 
 
V Kulturni dvorani Sevnica je v sredo, 7. 
decembra 2022, potekala prva redna, 
ustanovna seja Občinskega sveta Občine 
Sevnica. S tem se je pričel nov štiriletni 
mandat 2022–2026 najvišjega organa 
delovanja lokalne skupnosti.

Župan Srečko Ocvirk je najprej nagovoril 
novo sestavo občinskega sveta še kot 
župan preteklega mandata in sejo, skladno 
s poslovnikom Občinskega sveta Občine 
Sevnica, v vodenje predal najstarejšemu 
izmed svetnikov, Božidarju Groboljšku.

Članica občinske volilne komisije Mojca 
Kuzmički je v prvem delu seje predstavila 
poročilo o izidu volitev za župana, člane 
občinskega sveta in svetov krajevnih 
skupnosti. Sledilo je imenovanje začasne 
mandatne komisije za pregled prispelih 
pritožb in pripravo predloga potrditve 
mandatov članov sveta in ugotovitve 
izvolitve župana, v katero so bili po podanem 
predlogu z glasovanjem soglasno imenovani 
Rado Kostrevc, Brigita Karlovšek in 
Vincenc Knez. Začasna mandatna komisija 
je pregledala poročilo Občinske volilne 
komisije o volitvah ter potrdila o izvolitvi 

svetnikov. Občinski svet je na predlog 
mandatne komisije z glasovanjem soglasno 
potrdil vse mandate.

Sledilo je imenovanje članov občinskega 
sveta v Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. V komisijo so bili 
po podanem predlogu soglasno potrjeni 
naslednji člani občinskega sveta: Božidar 
Groboljšek kot predsednik komisije, Janez 
Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Rok 
Petančič, Gorazd Zupanc in Stanislava 
Žičkar. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja mora do prihodnje 
seje, ki bo predvidoma januarja 2023, na 
podlagi prejetih predlogov v imenovanje 
predlagati člane posameznih delovnih teles 
občinskega sveta. 

Seja se je nadaljevala s potrditvijo 
ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata člana občinskega sveta zaradi 
nezdružljivosti z župansko funkcijo. Srečko 
Ocvirk je v svojem prvem nagovoru v vlogi 
novega župana Občine Sevnica v mandatu 
2022–2026 čestital članicam in članom sveta 
ob izvolitvi. Izrazil je prepričanje o dobrem 
delu in sodelovanju pri uresničevanju 
skupnih razvojnih ciljev.

V sklepnem delu seje je dobro delo članom 
sveta zaželel tudi Božidar Groboljšek in 
izpostavil pomen skupnega delovanja za 
uspešen razvoj sevniške občine.

USPEŠNO KONČAN 
PROJEKT GRADNJE 
NADVOZA
 

V začetku decembra je bil po novem 
nadvozu, ki povezuje industrijsko cono 
z regionalno cesto skozi mesto Sevnica, 
speljan promet.

Gradnja nadvoza čez trebanjsko železniško 
progo je osrednji del projekta Komunalno 
opremljanje v PC Sevnica. Njegovo 
realizacijo sta s sredstvi podprli Evropska 
unija in Republika Slovenija. Za projekt 
v vrednosti dobrih 1,7 milijona evrov je 
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
831.015,75 evrov, Republika Slovenija pa 
277.005,25 evrov.

Poglavitni namen naložbe je bila ustrezna 
infrastrukturna ureditev dostopne ceste v 
poslovno cono. Z odpravo zunajnivojskega 
križanja z železniško progo je dostop 
ustreznejši, s čimer je sedanjim in novim 
podjetjem omogočeno boljše in optimalno 
izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni 
cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji 
razvoj malih in srednjih podjetij, ki so ključni 
nosilci gospodarskega razvoja v občini in 
regiji.

Novi nadvoz v Šmarju

USTANOVNE SEJE 
SVETOV KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI
 

V decembru so, skladno s Statutom Občine 
Sevnica in na podlagi poročil Občinske 
volilne komisije ter sklica župana Občine 
Sevnica, potekale tudi ustanovne seje 
svetov krajevnih skupnosti. 

Na ustanovnih sejah so bili izbrani 
predsedniki in predsednice svetov, ki bodo 
krajevne skupnosti vodili v prihodnjem 
štiriletnem obdobju. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani. 

V nizu kulturno-družabnih dogodkov čudežni december nadaljuje 
tradicijo srečanj sevniškega prazničnega novembra. 
Leto, ki se počasi izteka, je v sevniško občino prineslo številne 
novosti in posodobitve, ki lepšajo naš vsakdan in izboljšujejo 
pogoje bivanja v naši občini. 

Ob prehodu v novo leto se bodo nadaljevali projekti, s katerimi 
Občina Sevnica ureja in posodablja cestno in komunalno 
infrastrukturo, omogoča dobre pogoje za izvajanje vzgoje in izobraževanja, posodablja in 
gradi nove objekte družbenih dejavnosti in izvaja vse naloge iz svoje pristojnosti, s katerimi 
omogoča prijeten bivanjski standard v vseh območjih občine. 

Hvala vsem, ki ste s svojimi dejanji, pobudami in idejami prispevali kamenček v mozaiku 
posodobitev, ki občino Sevnica peljejo po poteh stabilnega razvoja. 

V letu 2023 vam želimo obilico zdravja, veselja in sreče. Naj bodo vsakodnevni trenutki 
prepleteni z medsebojnim razumevanjem in spoštovanjem. 

Želimo vam prijetne in mirne božično-novoletne praznike, iskrene čestitke pa tudi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, 
s sodelavci
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Poseg v dolžini okoli 100 metrov je bil zaradi 
dotrajanosti nujno potreben in poteka v 
sklopu rednega vzdrževanja komunalne 
infrastrukture. Skupaj z rekonstrukcijo 
kanalizacije in vodovoda je bila urejena 
tudi cev z optičnim kablom, ki tamkajšnjim 
stanovalcem omogoča priklop na 
širokopasovno optično omrežje.
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Gradnja nadvoza je del širših prometnih 
izboljšav tega območja. V navezavi na 
regionalno cesto Boštanj–Planina se bo 
v januarju začela rekonstrukcija križišča v 
krožišče. Izvajalca, podjetji Rafael d. o. o. in 
Gradnje d. o. o. , bosta z deli najprej začela na 
območju podpornega zidu, ki je bil urejen v 
sklopu gradnje nadvoza. Investitor izgradnje 
krožišča je Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo.

Ko bo širša ureditev realizirana in urejeni vsi 
ukrepi za ustrezno varnost vseh udeležencev 
v prometu, bo sproščen tudi trenutno zaprt 
hodnik za pešce na nadvozu. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

pozornost elementom okrasitve na najbolj 
obiskanih točkah v mestu. Tako so tudi letos 
praznično okrašeni grad Sevnica, območje 
Kmečke tržnice in ploščad pri spomeniku 
NOB. Okrašena so krožišča in stebri javne 
razsvetljave. V grajskem parku je na ogled 
tudi razstava lesenih skulptur, ki so jih 
posebej za ta praznični čas izdelali v Srednji 
šoli Sevnica. 

Praznična okrasitev se prižiga in ugaša 
skupaj z javno razsvetljavo.

PRAZNIČNA 
OKRASITEV SEVNICE
 

V sklopu dogodka Čarobni obisk gradu, ki ga 
vsako leto za najmlajše na sevniškem gradu 
organizira Vrtec Ciciban Sevnica, je bila prvič 
letos prižgana praznična osvetlitev Sevnice.

Tradicionalni dogodek je namenjen 
najmlajšim, ki jim vzgojiteljice vrtca z 
različnimi aktivnostmi na gradu pričarajo 
čarobni praznični čas.

V uvodnem delu dogodka sta otroke in 
starše pozdravila ravnateljica Vrtca Ciciban 
Sevnica Tanja Sorčan in župan Srečko 
Ocvirk. Oba sta otrokom zaželela veselje in 
poudarila resnični pomen luči, ki izžarevajo 
iz nas samih. Sledili so gledališka predstava 
v izvedbi Gledališke skupine Vrtca Ciciban 
Sevnica, ustvarjalne delavnice in prihod 
skrivnostnega gosta v Grajski kapeli. 
Čarobnost gradu so pričarale tudi številne 
lanterne, ki so jih še pred prihodom otrok 
skrbno pripravile vzgojiteljice.

Občina Sevnica skupaj z Javnim zavodom 
za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica vsako leto namenja 

UREDITEV PEŠPOTI 
OB STAVBI OBČINE 
SEVNICA
 

Občina Sevnica je uredila pešpot med 
občinsko stavbo in župniščem, ki je zdaj 
varnejša izbira poti za najmlajše udeležence 
v prometu in vse, ki raje izbirajo s prometom 
manj obremenjene poti za hojo. Nova 
pešpot je prijaznejši in varnejši dostop do 
Salezijanskega mladinskega centra, ki ga 
redno obiskuje veliko število otrok in mladih.

Južna stran občinske stavbe se s pločnikom 
navezuje na regionalno cesto skozi staro 
mestno jedro Sevnice. Ker gre za glavno 
prometnico na levem bregu Save, je 
cesta precej obremenjena z osebnim, 
javnim in tovornim prometom. Obstoječe 
infrastrukturne ureditve ne omogočajo 
širitve pločnikov, zato je Občina Sevnica 
pristopila že k drugi tovrstni preusmeritvi 
pešprometa v starem mestnem jedru.

Preusmeritev pešprometa pred cestno 
ožino pri gostilni Plausteiner je bila urejena 
v letu 2018. Po njej je speljana tudi šolska 
pot. Nova pešpot ob občinski stavbi je 
bila na začetku decembra asfaltirana in 
jo sprehajalci že uporabljajo. Vrednost 
pogodbenih del ureditve poti je znašala 
11.000 evrov.

REKONSTRUKCIJA 
KANALIZACIJE IN 
VODOVODA V STAREM 
MESTNEM JEDRU 
 

Na začetku Glavnega trga v starem 
mestnem jedru Sevnice v teh dneh 
poteka rekonstrukcija kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja. 

OBVESTILO 
o novem e-naslovu 
občinske uprave in 

krajevnih skupnosti

Občina Sevnica je poenotila elektronske 
naslove občinske uprave in krajevnih 

skupnosti. Skladno s sklepom župana se 
bodo novi naslovi pričeli uporabljati 

s 1. januarjem 2023. 

Novi e-naslovi Občine Sevnica in 
krajevnih skupnosti: 

uprava@obcina-sevnica.si
ks.blanca@obcina-sevnica.si
ks.bostanj@obcina-sevnica.si
ks.dolnje.brezovo@obcina-sevnica.si
ks.krmelj@obcina-sevnica.si
ks.loka@obcina-sevnica.si
ks.primoz@obcina-sevnica.si
ks.sevnica@obcina-sevnica.si
ks.studenec@obcina-sevnica.si
ks.sentjanz@obcina-sevnica.si
ks.trzisce@obcina-sevnica.si
ks.zabukovje@obcina-sevnica.si
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9. LETO SKUPAJ 
V VENCEMBER
 

Zadnja novembrska nedelja, ki je bila hkrati 
tudi 1. adventna nedelja, je Loko pri Zidanem 
Mostu že deveto leto zapored spremenila v 
Vencembrsko vas. 
Ob sprehajalni poti ob Savi na ograji 
sadovnjaka je na deveti razstavi razstavljenih 
rekordno število venčkov – več kot 120. 
Sprehajalci bodo tako letos uživali v še 
posebej prazničnem vzdušju, ki ga ustvarjajo 
unikatni in izvirni venčki vseh oblik, podob in 
barv. Kot vsako leto so jih tudi letos veliko 
ustvarili učenci podružnične osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica Loka s pomočjo 
učiteljic. Na delavnici, ki je potekala na 
četrtek pred odprtjem Vencembra, so se 
jim pridružili tudi starši, babice in dedki ter 
člani turističnega društva Loka pri Zidanem 
Mostu. Na odprtju, ki bo v več kot mesecu 
dni, vse tja do svetih treh kraljev, po dveh 
letih premora ponovno ponudil več različnih 
dogodkov za vse generacije in okuse, so 
s pesmijo zbrane pozdravili Šentjanški 
jurjevalci. 
Zbrane sta nagovorila župan Srečko Ocvirk 
in predsednik KS Loka pri Zidanem Mostu 
Aleksander File. Venčke je blagoslovil 
loški župnik Janez Furman, program je z 
besedami spretno prepletla Sergeja Cesar. 
Sprehodu po barviti adventni stezi je sledila 
pogostitev, ki so jo družno pripravili člani 
TD Loka in članice Aktiva žena Loka. Zelo 
smo veseli, da smo se in se še bomo letos 
lahko ponovno družili v živo. Vabljeni v našo 
družbo. 

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

SVOJI K SVOJIM IN 
ZIMSKA SREČA
NA VRVICI
 

Četrta adventna nedelja je v Loki zdaj že 
tradicionalno sejemski dan. Na trgu so se 
na stojnicah v sklopu praznične tržnice Svoji 
k svojim po dveh letih ponovno predstavili 
rokodelci, ponudniki živilskih izdelkov in 
domača društva. V dopoldanskem času je v 
gasilskem domu potekala Zimska sreča na 
vrvici, na kateri so mladi z mladimi ustvarjali 
voščilnice in okraske za smrečico, ki stoji 
sredi vasi. Ob 17. uri smo na njej skupno 
prižgali luči in s tem sklenili decembrske 
Vencembrske dogodke ter vstopili v najbolj 
praznični del leta. Z besedo in pesmijo so 
ga obogatili učenke in učenci Podružnične 
osnovne šole Loka pri Zidanem Mostu. 

Ob koncu sta se številnim zbranim na trgu 
pridružila še dva decembrska dobra moža – 
Božiček in Dedek Mraz – in vse tudi obdarila. 

Vabimo vas, da si praznične dni polepšate 
s sprehodom po adventni stezi z ogledom 
razstave adventnih venčkov in se nam 
pridružite na zaključnem dogodku 
Vencembra s koncertom Okteta Jurij 
Dalmatin, ki bo v soboto, 7. januarja, ob 
18. uri v domu kulture v Loki. 

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

MIKLAVŽEVA PEKA 
Z OTROKI
 

V poletnem času, med dopusti in vročino, je 
nova kuhinja Aktiva kmečkih žena Tržišče 
bolj mirovala. Oktobra smo se članice 
najprej srečale na kostanjevem pikniku v 
Malusovi zidanici na Malkovcu. Novembra 
pa so se začele kuharske delavnice. Članica 
Mimi je bila naša mentorica pri peki sirovega 
bureka in krompirjeve pite. Prikazala nam je, 
kako te jedi pripravi sama.

Malo pred Miklavževim prihodom pa smo 
povabile otroke na pekovsko delavnico 
parkeljnov in angelčkov. Nadeli smo jim 
predpasnike. Ko je bilo kvašeno testo 
pripravljeno, so z zanimanjem opazovali 
članice, kako prikazujejo postopek izdelave. 

Nato so še sami z veseljem in navdušenjem 
vzeli v roke kepico testa in ga oblikovali v 
parkeljna ali angelčka. Parkeljčkom so vtisnili 
še oči iz rozin, bučnih semen ali pisanih 
okroglih bonbončkov. Dodali so še leseno 
palčko in spleteno verigo iz testa, otroci 
pa se jih niso nič ustrašili. Lepo okrašeni 
so bili tudi angelčki. Izdelke so položili tudi 
na pekač. Dovolj vzhajane in premazane 
z jajcem so jih postavili v že ogreto pečico. 
Pečene smo potem pustili, da se malo 
ohladijo, nato smo jih nekaj z užitkom še 
pokusili. Res so bili odlični. Otroci pa so svoje 
unikatne pekovske izdelke zložili v papirnate 
vrečke in že nestrpno čakali na starše, da jih 
pokažejo in odnesejo domov. 

Med počitnicami je obisk otrok malo večji, 
tokrat pa jih je bilo malo manj. Nekateri so 
že zelo spretni kuharski »mojstri«, nekateri 
papotrebujejo še malo pomoči. V vsakem 
primeru jih je prikupno opazovati pri 
ustvarjanju njihovih dobrot. 

Fani Borštnar, Akž Tržišče
Foto: S. Markovič, Akž



7januar 2023

GRAJSKE NOVICE Turizem

SEVNICA PREMIUM V 
LETU 2023 OBOGATENA 
Z VODENIMI DOŽIVETJI
 

Konec leta 2022 je bil na področju razvoja 
in nadgradnje kolektivne blagovne znamke 
Sevnica Premium aktiven in spodbuden. 
Konec novembra je strokovna komisija 
v sestavi dr. Tanje Lešnik Štuhec, Ilone 
Stermecki in Mojce Polak ocenila pet 
vodenih doživetij na območju naše občine. 

DECEMBRSKA 
SEVN'ŠKA KUHINJA IN 
PRAZNIČNA TRŽNICA
 

Vremenoslovci so za tretji petek v decembru 
napovedali dež, zato smo načrtovano 
praznično dogajanje v sklopu Čudežnega 
decembra s kmečke tržnice preselili v 
kulturno dvorano. V praznično okrašenem 
prostoru, ki je spominjal na dnevno sobo, je 
razstavljajo kar 11 rokodelcev in ponudnikov 
živilskih izdelkov. 

Sočasno je prvič potekala tudi decembrska 
različica sicer priljubljene Sevn'ške kuhinje. 
Trije ponudniki hrane so poskrbeli, da je bil 
prostor ovit v omamne dišave, vinarji so 
tokrat ponujali penino in tudi za ljubitelje piv 
je bilo dobro poskrbljeno. Glasbeno kuliso 
sta ustvarila Veronika Strnad in Žan Bračun, 
piko na i pa je predprazničnemu petku dal 
obisk kar dveh dobrih mož – Božička in 
Dedka Mraza. Obdarila sta male in velike 
obiskovalce in vsem zaželela srečno novo 
leto. Mi tej želji dodajamo le še eno; da bi 
se nas več družilo na takšnih in podobnih 
dogodkih.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 
Foto: Klemen Bec in Urban Culetto

Štiri od petih so dosegla zahtevano število 
točk za prejem certifikata in se uvrstila med 
vodena doživetja s certifikatom kakovosti 
kolektivne blagovne znamke Sevnica 
Premium. Na začetku decembra je na gradu 
potekalo ocenjevanje rokodelskih izdelkov 
ter živilskih pridelkov in izdelkov. Strokovna 
komisija, sestavljali so jo prof. dr. Janez 
Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec in mag. 
Marlena Skvarča, je ocenila 59 živilskih 
izdelkov in pridelkov ter 6 rokodelskih 
izdelkov 17 ponudnikov. 

Večinoma gre za ponudnike, ki so h KBZ 
Sevnica Premium pristopili že na začetku, 
leta 2019. Izdelke so v teh letih še nadgradili 
in s tem pripomogli k izboljšanju ravni 
turistične ponudbe občine Sevnica. 

V končnem poročilu ocenjevanja vodenih 
doživetij so članice komisije zapisale: »Vsa 
pozitivno ocenjena doživetja izražajo 
avtentično in personalizirano izkušnjo z 
lokalno identiteto in močno dobaviteljsko 
verigo.« Tako je celostna ponudba 
mogoča le s tesnim sodelovanjem in 
povezovanjem vseh ključnih deležnikov v 
turizmu in lokalnem okolju nasploh. In še: 
»Čestitamo vsem štirim ekipam za uspešno 
opravljeno delo in želimo veliko dobrih 
odzivov udeležencev, kupcev, potrošnikov 
teh doživetij.« Enako želimo tudi mi in s 
pričakovanjem vstopamo v leto 2023. 

Lokalne ponudnike, katerih izdelke in 
storitve odlikuje certifikat kakovosti Sevnica 
Premium, lahko z nakupom podprete tudi 
vi. Seznam poiščite na spletni strani www.
visit-sevnica.com. Nakup je mogoč pri 
ponudnikih, v Doživljaju, na gradu Sevnica, 
na kmečki tržnici Sevnica in v trgovini Izidor. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Klemen Bec

Z leve: prof. dr. Janez Bogataj, mag. Marlena Skvarča, 
Annemarie Culetto in dr. Tanja Lešnik Štuhec na 

ocenjevanju RI in ŽI na gradu Sevnica

POHOD 
Z LUČKO NA GRAD
 

Čudežni december smo po dveh letih 
premora letos ponovno odprli 4. decembra 
s Pohodom z lučko na grad. 

V spremstvu vodnikov Planinskega društva 
Lisca Sevnica smo se iz starega mestnega 
jedra peš odpravili na sevniški grad. 

Tam so nas v praznično okrašenem atriju 
s pesmijo pozdravili pevci otroškega 
pevskega zbora OŠ Sava Kladnika Sevnica 
pod vodstvom zborovodkinje Barbare 
Dolenc. Na klavirju jih je spremljala Jelka 
Gregorčič Pintar. Okrepčani s toplimi napitki 
in medenjaki smo si v dvorani Alberta 
Felicijana ogledali še lutkovno predstavo Tri 
snežinke v izvedbi domačega lutkovnega 
gledališča Bolšji teater. Prižgali smo lučke v 
očeh in srcih. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Klemen Bec

Strokovna komisija in koordinatorica 
KBZ Sevnica Premium na terenu pri Gabaronih
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Vabljeni 

na ogled osvetlitve 

in okrasitve 

v grajski park 

na grad Sevnica. 

SNEMANJE 
DOKUMENTARNO-
IGRANEGA FILMA O 
SEVNIŠKEM GRADU
 

Učenci OŠ Sava Kladnika, ki obiskujejo 
izbirni predmet filmska vzgoja, so se 
odločili, da bi poskusili posneti filma o 
sevniški kulturni dediščini. V sodelovanju 
z mentorjem Tomažem Pavkovičem so 
posneli nekaj kadrov na različnih lokacijah. 

Sprejela in vodila jih je Annemarie Culetto, 
svetovalka za turizem na KŠTM Sevnica. 
Komaj čakamo, da si ogledamo njihov 
končni izdelek.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Večerna pravljica je najlepši uvod v spanje, 
za velike in male. V decembru ste lahko 
prisluhnili različnim pravljicam: Najboljše 
darilo na svetu, Mark Sperring (brala 
Sabina Zakšek), kot grofica Mathilde Arco-
Zinneberg, Medvedja skrivnost, Bruno 
Hächler (brala Annemarie Culetto, KŠTM 
Sevnica, svetovalka za turizem, Kam skriti 
LEVA za božič, Helen Stephens (bral Sinjo 
Jezernik kot baron Moscon), Božič je krasen, 
a manj kakor ti, Ellie Hattie (brala Eva Urh, 
KŠTM Sevnica, svetovalka za kulturo), vse 
pa so še vedno na voljo na FB KŠTM Sevnica 
ali FB gradu Sevnica.

Eva Urh, KŠTM Sevnica
Foto: Klemen Bec

Od srčnega občinstva, ki nas je ob vseh 
pesmih nagradilo s ploskanjem, smo se 
pevke in pevci poslovili s primorsko ljudsko 
Pa se sliš', pred »združeni« zbor pa je stopila 
Petra Stopar, zborovodkinja domačega 
zbora.
Koncert je prijetno povezoval Ciril Dolinšek.
Po pogostitvi smo naše goste povabili 
še na ogled sevniškega gradu. Uživali 
so v sprehodu po grajskih sobanah in 
spoznavanju zgodovine gradu in Sevnice. 
Lepim željam ob prihajajočem letu pa smo 
dodali še obljubo, da bomo sodelovali tudi v 
prihodnje.

Vir: MePZ Lisca Sevnica

MePZ Lisca Sevnica

SANJAVI ČOPIČ 
GORDANE DOBRIHA
 

V času občinskega praznika so v krmeljski 
galeriji odprli samostojno likovno razstavo 
Gordane Dobriha, obiskovalci pa so si 
lahko ogledali tudi dela Sare Zupan, hčere 
Gordane Dobriha, ki je v Tokiu na največjem 
otroškem likovnem natečaju prejela najvišjo 
nagrado the international best prize.

Gordana aktivno deluje v Kulturno-
umetniškem društvu Budna vas, predsednica 
Tadeja Dobriha pa ga je v povezovalnem 
govoru podrobno predstavila številčnemu 
občinstvu.

Zbrane je pozdravil tudi Jože Prah, inženir 
gozdarstva in naravovarstvenik iz Sevnice.

V kulturnem programu so nastopili Sara 
in Sanja Novak, Emilija Sigmund, Elena 
Sigmund, Magda Sigmund in Luka Keber.

Vir: Društvo Svoboda Krmelj, likovna sekcija
Foto: Edvard Jankovič

Gordana Dobriha

MIKLAVŽEV KONCERT 
V SEVNIŠKI CERKVI
 

Mešani pevski zbor Lisca Sevnica, ki v 
letu 2022 praznuje 45 let nepretrganega 
delovanja, je ta častitljivi jubilej že 
zaznamoval s slavnostnim koncertom na 
Sevniškem grajskem poletju. Ob koncu 
leta pa smo se pevke in pevci z veseljem 
predstavili še na Miklavževem koncertu 
v sevniški župnijski cerkvi, posvečeni 
svetemu Nikolaju, dobremu in ljubeznivemu 
Miklavžu.
V goste smo povabili naše pevske prijatelje 
iz Zgornje Savinjske doline: Ženski 
pevski zbor Kulturnega društva Bočna z 
zborovodkinjo Petro Krajnc, Moški pevski 
zbor istega društva, ki prepeva pod taktirko 
Jožeta Pustoslemška, in Mešani pevski 
zbor Kulturnega društva Nazarje, ki ga vodi 
zborovodja Damjan Žvipelj.

Za ta čarobni adventni čas smo izbrali 
nekaj prazničnih, pa tudi pesmi iz bogate 
zakladnice slovenske ljudske in druge glasbe, 
ki jih člani vseh štirih sodelujočih zborov z 
veseljem zapojemo na vajah in nastopih. 

združeni zbor

GRAJSKE PRAVLJICE
Z GRADU SEVNICA
 

A se še spomnite, kako so nam bližnji brali 
pravljice, ki smo jih imeli tako radi, da smo 
jih želeli poslušati vedno znova in znova? 

Pravljice so za otroke in njihov razvoj tudi 
zelo koristne, razmišljanje, da so večerne 
pravljice samo za majhne, pa je napačno. 
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FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA JUDITH 
ZGONEC, RAZSTAVA 
ROČNIH DEL ASIME 
JAŠIĆ IN RAZSTAVA 
DAMJANA POPELARJA
 

V prazničnem 
d e c e m b r u 
ste si spet 
lahko ogledali 
tri zanimive 
razstave. 
Svoja ročna dela 
je v preddverju 
trškega dvorca 
r a z s t a v l j a l a 
Asima Jašić. 
Trški dvorec je s svojo zelo zanimivo 
fotografsko razstavo Najlepši trenutki iz 
moje »nove« domovine Slovenije polepšala 
fotografinja Judith Zgonec. 

Poličko v pisarni JSKD in ZKD Sevnica pa so 
ves december krasili unikatni delni modeli 
kozolcev v enotnem merilu 1:70, izdelal pa 
jih je arhitekt Damjan Popelar. 
Vsem trem razstavlalcem iskrene čestitke za 
čudovita dela. 

Avtorica Asima Jašić

DELAVNICE 
NA GRADU SEVNICA 
Z NIKOM ANIKISOM
 

Vsakič, ko mi kdo reče, da se moraš roditi 
s talentom, če želiš slikati, pomislim … uf, 
ko bi le vedel, da je za moj slikarski uspeh 
krivo le 5 odstotkov talenta, 30 odstotkov 
izobrazbe in 65 odstotkov noro strastne 
posvečenosti in fokusiranega dela. Prav 
vsakdo se lahko nauči risati in slikati. Na 
milijone jih je, ki se naučijo plesati ali teči, 
pa vendar si ne želi vsak tekač zmagati na 
olimpijskih igrah. Morda se želi izboljševati 
in izraziti svojo energijo z gibanjem. Prav 
tako je pri ustvarjanju. Vsakdo je sposoben 
ustvariti slikarska dela in izraziti svojo dušo 
prek umetnosti, morda celo koga ganiti do 
solz. V nadaljevanju so datumi delavnic za 
celotno leto 2023, ki se jih preprosto morate 
udeležiti. 

Ker sva oba Sevničana, prejmete ob prijavi 
darilce. 
Pri risanju imamo tri osnovne korake:
 • Postavitev in poza 
 • Konstrukt in proporci 
 • Artikulacija linij in oblik 
Prvi korak je pomemben, da postavimo 
figuro ali objekt v format oz. platno ali papir. 
Primer: portret
Kam želimo postaviti obraz. Koliko prostora 
želimo imeti levo, desno in zgoraj? V kakšen 
položaj ga želimo postaviti in kakšno 
energijo naj bi izžareval?
Drugi korak: imamo postavljeno pozo v 
format. Zdaj z ravnimi linijami zrišemo 
osnovne lastnosti portretiranca. Ne iščemo 
karakterja, detajlov in malih stvari, iščemo 
pravilne proporce človeka in osnovne 
informacije izbrane poze. Rišemo samo 
z ravnimi linijami (krivulje uporabljamo le 
prvih in zadnjih 8 odstotkov risanja) Zakaj? 
Ker je risanje ravnih linij lažje obvladljivo. 
Tretji korak: zdaj natančno vemo, kakšno 
pozo imamo, postavljene imamo pravilne 
proporce osnovne poenostavljene oblike 
in energijo osebe. Čas je, da celotni 
obraz in linije bolj natančno določimo, 
razbijemo ravne linije, s katerimi smo prej 
poenostavljali oblike, jih zdaj oblikujemo do 
podrobnosti, da se pokažejo čisti karakter 
in unikatne lastnosti posameznika, ki ga 
rišemo oz. slikamo.
Čestitam, prebrali ste članek do konca, 
kar pomeni, da vas ustvarjanje zanima. 

Nik Anikis

Pridite na slikarsko ali risarsko delavnico in 
izkoristite kot domačin 10-odstotni popust 
ob prijavi.

Če ste popolni začetnik ali že »stari maček« 
glede ustvarjanja, boste na mojih slikarskih 
in risarskih delavnica zase našli veliko 
vrednosti, znanja, zabave in čudovitih 
izkušenj.

Pridite, prijavite se na info@anikis.com ali 
pokliči 040 426 493 (Goran).

Datumi in teme delavnic:
21. 1.: BREZPLAČNO PREDAVANJE 
O SLIKARSKIH TEHNIKAH 
10.–15. 2.: EKSKLUZIVNI 
ZIMSKI MASTERCLASS, slikanje po živem 
modelu v akademskem stilu 
24.–26. 3.: RISARSKA DELAVNICA,
akademsko risanje figure in detajlov 
28.–30. 4.: SLIKARSKA DELAVNICA,
slikanje kipov v omejeni paleti treh barv 
14.–16. 7.: SLIKARSKA DELAVNICA,
osnove slikanja figure z omejeno paleto barv 
5.–14. 8.: PREMIUM 
POLETNI MASTERCLASS 
27.–29. 10.: RISARSKA DELAVNICA,
risanje figure v gibanju 
8.–10. 12. SLIKARSKA DELAVNICA, 
izrazni avtoportret 

Pridite, da bomo skupaj ustvarjali na 
izjemnem gradu Sevnica.

Nik Anikis

Na likovni razstavi S poličke se bo januarja 
2023 predstavil »starosta posavskih 
slikarjev« Stane Fabjančič. Ogledali si 
boste lahko zanimivo razstavo Izrezanke. 
V preddverju trškega dvorca pa se bo s 
fotografsko razstavo predstavil ljubiteljski 
fotograf Zmago Grabrijan. 

Vljudno vabljeni na ogled. 

Katja Pibernik, JSKD Sevnica

Avtorica Judith Zgonec

PREŠERNOVA
PRIZNANJA IN PLAKETE

ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
SEVNICA

ZA LETO 2022

Zveza kulturnih društev Sevnica vsako 
leto podeljuje priznanja in Prešernove 

plakete Zveze kulturnih društev Sevnica za 
dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter 

posebne uspehe in dosežke 
na področju različnih oblik 

ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ljubiteljska kulturna društva, skupine, 
krajevne skupnosti, javni zavodi in 

posamezniki lahko na podlagi Pravilnika o 
podeljevanju Prešernovih priznanj in plaket 
Zveze kulturnih društev Sevnica in razpisa, 

objavljenega na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si, podajo predloge za 
podelitev Prešernovih priznanj in plaket 

ZKD Sevnica do 16. januarja 2023 
na naslov:

Zveza kulturnih društev Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 

zkd.sevnica@siol.net
Prešernova priznanja in plakete
Zveza kulturnih društev Sevnica 

podeli vsako leto ob 
kulturnem prazniku v mesecu februarju.

  
Vir: ZKD Sevnica
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TEKMOVANJE V ZNANJU 
O SLADKORNI BOLEZNI 
 

V petek, 14. oktobra, je potekalo 24. šolsko 
tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, 
razpisuje pa ga Zveza društev diabetikov 
Slovenije. 

Na tekmovanje so se pripravljale učenke 
od 6. do 9. razreda. Namen tekmovanja je 
širjenje in poglabljanje znanja o sladkorni 
bolezni.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 10 
učenk, kljub obsežnosti tekmovanja pa so 
pokazale svoje odlično znanje, saj je 5 učenk 
osvojilo bronasto priznanje. 
To so Anja Jereb, Hana Trebše, Nika 
Dolenšek, Eva Jamšek in Alja Tratar.
Anja Jereb, Hana Trebše in Nika Dolenšek 
so se udeležile tudi državnega tekmovanja v 
soboto, 19. 1novembra.
Kljub zahtevnosti vprašanj je učenka Anja 
Jereb (skrajno desno) osvojila srebrno 
priznanje. Čestitamo.

Mentorica Tjaša Hribar Brce, Osnovna šola Tržišče

SAFE.SI NAGRADNI 
NATEČAJ 2022/2023
 
V šolskem letu 2022/2023 SAFE.SI organizira 
nagradni natečaj za učence osnovnih šol v 
vseh triadah. Učenci bodo lahko sodelovali 
na različne načine glede na triado, ki ji 
pripadajo: z likovnimi izdelki ali literarnimi 
izdelki, stripi in videi.

Natečaj bo potekal v treh kategorijah:
1. triada: SEJFKO USTVARJALNI 
NATEČAJ Dobro počutje in internet
2. triada: SAFE.SI STRIP NATEČAJ 
Dobro počutje in internet
3. triada: SAFE.SI VIDEO NATEČAJ 
Dobro počutje in internet

Sodelujete lahko kot posameznik, ali pa 
se pridružite naši skupini v MC Sevnica. 
Podrobna predstavitev vsake kategorije in 
podrobna navodila za posamezno triado so 
na povezavi: https://izobrazevanja.safe.si/
NATECAJ. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

DECEMBRSKO 
DOGAJANJE 
V MC SEVNICA
 

Prišla je zima in dnevi so krajši. Otroci 
preživijo več časa na toplem, zato je to 
idealen čas za ustvarjanje, ki za otroke 
pomeni najbolj kreativno obliko igre. 

Tako smo v MC Sevnica december že 
tradicionalno izkoristili za ustvarjanje 
božičnih okraskov, aranžmajev, obeskov, 
z njimi pa smo okrasili mladinski center, 
da je zasijal v naših umetninah, ustvarjalci 
umetnin pa smo jih s ponosom pokazali 
obiskovalcem. Vsak četrtek so delavnice 
potekale pod vodstvom naše prostovoljke 
Ingrid, ki ji idej nikoli ne zmanjka. Od srca 
se ji zahvaljujemo za čas in izkušnje, ki jih je 
delila z nami v tem letu. Upamo, da se bomo 
družili tudi v prihodnjem. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

V prvem delu nam je na predavanju 
predstavila, kako pristopiti k poškodovancu, 
obvestiti o nesreči, ukrepati ob krvavitvi, 
zastrupitvi ali opeklinah. Učenci so z 
zanimanjem poslušali, da opeklino hladimo 
pod mrzlo vodo (3 x 15 minut) in nikoli 
ne odstranjujemo oblačil. Življenjsko 
pomemben nasvet je bil tudi ta, da imamo 
čistila, zdravila in škropiva primerno 
shranjena. Učenci so se tudi naučili, da triaža 
pomeni vrstni red obravnave poškodovanca 
(najprej tisti, ki ne diha, nato tisti, ki krvavi in 
nazadnje zadušitve).
V drugem delu smo z uporabo lutk in 
defibrilatorja praktično ponovili oživljanje. 
Učiteljica Polonca je poudarila, naj nas ne bo 
strah uporabljati defibrilator, saj nas ves čas 
vodi, le upoštevati moramo navodila. 
Nekaj učenk 9.a razreda obiskuje krožek 
prve pomoči, zato so se opogumile in 
prikazale, kako oživljati odraslega človeka 
(30 x pritisk in 2 vpiha), ponovili smo tudi 
položaj nezavestnega.
Učiteljici Polonci Šintler Cigler se 
zahvaljujemo za obnovitev znanja iz prve 
pomoči. Le z obnavljanjem znanja lahko 
na kraju dogodka izvedemo nekatere 
pomembne ukrepe še pred prihodom nujne 
medicinske pomoči in sočloveku s tem 
morda rešimo življenje.

Silva Žveglič, razredničarka 9.a

NAJ VAS NE BO STRAH 
POMAGATI
 

V četrtek, 10. novembra, so imeli učenci 9.a 
razreda na OŠ Boštanj za življenje izredno 
pomembno razredno uro, s katero smo 
ponovili poznavanje nudenja prve pomoči, 
s čimer smo povečali možnost, da morda 
komu, če bo treba, rešimo življenje.

Naša učiteljica Polonca Šintler Cigler je 
aktivna prostovoljka RK Sevnica, ki z 
rednim obnavljanjem svojega znanja, 
udeleževanjem na tekmovanjih in 
mentorstvom številnim učencem z žarom 
prenaša znanje prve pomoči na mlajše 
generacije.

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA 
ZA STAREJŠE
 

Po prvi uspešni izvedbi računalniškega 
tečaja za starejše vabimo vse začetnike, 
ki se želijo naučiti osnovne uporabe 
računalnika, da se prijavijo na brezplačni 
začetni tečaj računalništva za starejše, ki 
bo v ponedeljek, 9. januarja 2023, ob 11. 
uri v Mladinskem centru Sevnica. Tečaj bo 
izveden v štirih srečanjih, vsako bo trajalo 
uro in pol. Vsebina tečaja se prilagodi glede 
na želje udeležencev. Zaradi kakovostnejše 
izvedbe so obvezne prijave na telefonsko 
številko 051 680 220 ali na info@kstm.si. 
Udeležence prošimo, da s seboj prinesejo 
svoj prenosnik.

Za vse, ki menite, da že imate osnovno znanje 
uporabe računalnika, pa organiziramo 
brezplačni nadaljevalni tečaj računalništva 
za starejše, ki bo v ponedeljek, 9. januarja 
2023, ob 8.30, v Mladinskem centru Sevnica. 
Tečaj bo izveden v štirih srečanjih, vsako 
bo trajalo uro in pol. Vsebina tečaja se 
lahko prilagodi glede na želje in potrebe 
udeleženih. Skupine so oblikovane do največ 
deset udeležencev, zato so obvezne prijave 
na info@kstm.si ali na številko 051 680 220. 
Zaželeno je, da prijavljeni s seboj prinesete 
svoj prenosnik.

Monika Pirc, KŠTM Sevnica 
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OBISK NARODNEGA 
MUZEJA SLOVENIJE
 

Učenci 8. in 9. razreda OŠ Krmelj in Milana 
Majcna Šentjanž, ki se pripravljajo na 
tekmovanje iz zgodovine, so se v sredo, 30. 
novembra, odpravili v Ljubljano. Del poti so 
preživeli v skupnem druženju na vlaku, nato 
pa so se sprehodili do muzeja in si v njem 
ogledali zanimive predmete, od piščali, 
mumije, lesenih pasti, slonokoščenih punčk 
do raznega nakita, orodja in orožja. 

Sledil je sprehod po praznično okrašeni 
Ljubljani, nato pa spet vožnja z vlakom proti 
domu. 

M. Mandl Dirnbek

19-LETNICA 
ŠTUDENTSKEGA KLUBA 
SEVNICA
 

Začetek delovanja Študentskega kluba 
Sevnica (ŠKS) sega v leto 2003 s priključitvijo 
kluba v Zvezo študentskih klubov Slovenije. 
Pred tem so študenti delovali v neformalni 
zasedbi in po nekaj letih premora ustanovili 
ŠKS, ki je največja mladinska nepridobitna 
organizacija v občini Sevnica. Dne 2. 
decembra smo praznovali uradno 19. 
obletnico ustanovitve in nepretrganega 
delovanja ŠKS v lokalni skupnosti. 

Klub je v 19 letih vodilo 9 predsednikov. V teh 
letih je bilo organizirano veliko projektov, 
eden najuspešnejših Vejžde žur je bil izveden 
11-krat. Tradicionalni projekt v decembru 
je Mesec dobrodelnosti, na akterem že 9 
generacij dijakov in študentov zbira trajno 
hrano za socialno ogrožene družine v občini 
Sevnica. Klub ima velik posluh za ugodnosti 
za svoje člane.
Iskrena hvala Občini Sevnica, da je v 
letu 2022 pristopila z najvišjo donacijo 
klubu. Pridobitev finančnih sredstev je 
omogočila, da smo v letu 2022 izpeljali 
največji tradicionalni dogodek kluba – to 
je Vejžde žur, ki je tudi najvišje stroškovno 
ocenjen projekt v zgodovini obstoja kluba. 
Ampak tudi mi smo bili dobrodelni. Letos 
se ŠKS lahko pohvali z rekordnim obiskom 
BBQ & BEER festa in prav tako rekordnim 
izkupičkom prejetih donacij. Projekt je bil 
soorganiziran skupaj z Rotaract klubom 
Sevnica. 

Ob praznovanju 19-letnice Študentskega 
kluba Sevnica smo študenti in dijaki 2. 
decembra pripravili praznovanje s stand 
up večerom Marka Žerjala v baru Platz ob 
kuhanem vinu in Fabijevih picah, pred tem 
pa smo sodelovali pri odprtju prenovljenega 
prostora DoMladih. Prijetno druženje smo 
nadaljevali s prazničnimi pesmimi, prižigom 
lučk na Platzu in božičnimi karaokami. 
Za zgodbo, ki smo jo pisali vsa ta leta, je 
zaslužnih 19 generacij aktivistov dijakov in 
študentov. Počaščena sem, da nadaljujemo 
zgodbo v novem poglavju, ki ste ga ustvarile 
pretekle generacije. Ekipa aktivno načrtuje 
dogodke za prihodnje leto. Dne 13. maja 
2023 prihaja v Sevnico velik, večji, NAJVEČJI 
Vejžde žur vseh časov. Ob svoji 20-letnici 
napovedujemo največji rockovski koncert v 
Sevnici v zadnjih 15 letih. Prihajata namreč 
SIDDHARTA ter VLADO KRESLIN IN MALI 
BOGOVI. Se vidimo? Ja vejžde!

Eva Zaman, predsednica Študentskega kluba Sevnica

ODPRTJE 
PRENOVLJENIH 
PROSTOROV DoMlaDih
 

V petek, 2. decembra, smo s simbolično 
prvo kavo slavnostno odprli prenovljene 
prostore DoMladih. Ime prostorov nosi 
dvojni pomen, do mladih in dom mladih, saj 
je tam svoj prostor dobilo več mladinskih 
organizacij. Skupaj z Občino Sevnica, ki je 
prenovila tla, strope, svetila, prezračevanje 
in stene v sklopu participativnega proračuna 
in s Študentskim klubom Sevnica, ki je 
poskrbel za novo opremo, smo prostoru 
dali popolnoma novo preobleko in 
funkcionalnost, saj je v svoji novi podobi 
primeren za izobraževalne in zabavne, 
pa tudi poslovne dogodke. V času, ko 
participacija mladih upada in je korona 
pustila svoje sledi na način, da se čedalje več 
dogajanja seli na splet, se nam zdi še posebno 
pomembno, da imajo mladi svoj prostor in 
se lahko srečujejo. S tem je omogočeno, da 
njihove ideje zrastejo hitreje. 

Prostori obsegajo pisarniški prostor, 
sanitarije, kavč, televizijo z možnostjo 
HDMI-priključka, štiri velike mize, 20 stolov, 
veliko tablo in prostor za predvajanje s 
projektorjem, vse pa je brezplačno na voljo 
za uporabo po predhodnem dogovoru vsem 
mladinskim organizacijam, organizacijam za 
mlade in tistim, ki nepridobitno delujejo na 
področju mladine. 
Mladinski svet Občine Sevnica se za 
posluh in pomoč zahvaljuje Občini Sevnica 
in Študentskemu klubu Sevnica ter vse 
zainteresirane vabi k uporabi prostorov. 
Kontaktirajte nas na Facebooku. 

Vir: Mladinski svet Občine Sevnica

23. ZIMSKI KNAPČEV 
POHOD Z LUČKAMI
 

Prišel je čarobni mesec, ki se ga otroci tako 
zelo veselijo. V Krmelju smo ga začeli točno 
1. decembra s tradicionalno prireditvijo. 
Letos je bil to že 23. Zimski Knapčev pohod 
v izvedbi Vrtca pri OŠ Krmelj in OŠ Krmelj.
Starši in otroci so doma izdelali Knapčevo 
svetilko in v sprevodu razsvetlili ulice po 
kraju, s tem pa vsem krajanom prikazali 
malo pravljičnosti. Skupaj z ravnateljico in 
Knapcem so slovesno prižgali vse luči na 
vrtcu, šoli in v kraju.

Prireditev se je nadaljevala v šoli z igrico 
Zvezdica Zaspanka v izvedbi vzgojiteljic. 
Nato so se predstavili otroci s petjem v 
zborih vrtca in šole. Otroci so pripovedovali 
recitacije, zapeli pesmi ter zaplesali ples 
snežink in snežakov. Poskrbljeno je bilo tudi 
za lačne želodčke s palačinkami, pogreli pa 
so se s toplim čajem. Po prireditvi je potekala 
še tržnica. Na njej so bili predstavljeni 
ustvarjalni izdelki otrok vrtca in učencev. 
Otroci so se lahko za spomin fotografirali v 
fotokotičku skupaj s Knapcem in njegovimi 
gozdnimi prijatelji.
Prireditev je bila zelo dobro obiskana. 
Zahvaljujemo se vsem za donirane 
prostovoljne prispevke, ki so namenjeni 
Šolskemu skladu OŠ Krmelj.
S prireditvijo smo na široko odprli vrata zimi 
in veselemu decembru.

Sonja Kugonič, nosilka prireditve
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NA FINALU V JU JITSU 
DO U16 TEKMOVALCI IZ 
IPPONA USPEŠNI
 

V soboto, 10. decembra, je Ju jitsu zveza 
Slovenije v sodelovanju z DBV Ippon, 
Občino Sevnica in KŠTM v športnem domu 
organizirala 3. krog lige v ju jitsu tehnikah 
in finale Slovenije do U16. Več kot 100 
tekmovalcev iz slovenskih klubov sta na 
začetku pozdravila župan Srečko Ocvirk 
in športni direktor JJZS Dejan Kink. Na 
tekmovanju so nastopili tudi tekmovalci iz 
DBV Ippon Sevnica in bili zelo uspešni. 

NA ŠOLSKEM 
PRVENSTVU V JU JITSU 
BOŽIČEK OBISKAL 
MLADE IPPONČKE
 

V mrzlem in deževnem sobotnem 
popoldnevu 10. decembra je potekalo v 
športnem domu odprto prvenstvo osnovnih 
šol občine Sevnica v ju jitsu. Več kot 80 
mladih tekmovalcev iz OŠ Sava Kladnika 
Sevnica in OŠ Boštanj se je pomerilo v 
parternih borbah. Po končanem tekmovanju 
je vsak tekmovalec prejel diplomo. 

FORTIS KYOKUSHINKAI 
POKAL
 
Sevniški karateisti osvojili 7 medalj
 
Kljub odsotnosti nekaterih naših 
tekmovalcev in tekmovalk zaradi bolezni 
je preostala zdesetkana ekipa mladih 
sevniških karateistov na zadnjem letošnjem 
mednarodnem tekmovalnem prizorišču 
pustila viden pečat. V močni mednarodni 
konkurenci karateistov iz Slovenije in 
Hrvaške so sevniški karateisti ponovno 
blesteli. Osvojili so 7 medalj, od tega 3 zlate, 
2 srebrni in 2 bronasti. Na mednarodnem 
fullcontact karate turnirju so pod vodstvom 
trenerja Marka Stoparja nastopili Žiga Božič, 
Lejla Jeler, Manja Mlakar, Tilen Požun, Aljaž 
Rutar in Gašper Sladič. 

Vsem iskrene čestitke za odlične nastope 
in atraktivne borbe. Vodstvo kluba se za 
izkazano pomoč zahvaljuje Občini Sevnica, 
podjetju Tanin Sevnica in podjetju EL-PRO 
Damjan Božič, s. p.

Pregled uvrstitev tekmovalcev 
KBV Sevnica: 

Kata:
1. mesto Božič, Žiga, mlajši dečki
1. mesto Mlakar, Manja, starejše deklice
2. mesto Rutar, Aljaž, mlajši kadeti
2. mesto Jeler, Lejla, starejše deklice
3. mesto Požun, Tilen, mlajši kadeti 

Kumite KO:
1. mesto Rutar Aljaž, mlajši kadeti -50 kg
3. mesto Sladič Gašper, mlajši kadeti +50 kg

Vir: KBV Sevnica

Ekipa KBV Sevnica s trenerjem

Na tekmovanju 3. kroga slovenske lige sta 
1. mesto osvojili Julija Androjna in Špela 
Jazbec,
3. mesto Nik Radišek, Jernej Češnjevar, Nejc 
Trbovc in Hana Nukič, 5. mesto Jakob Resnik 
in 6. mesto Nika Kmetič.

Po nastopih na vseh treh krogih tekmovanja 
v ju jitsu tehnikah v ligi so mladi tekmovalci 
v finalu osvojili naslednja mesta. Slovenski 
prvakinji do U16 sta postali Hana Nukič 
in Julija Androjna, 2. mesto sta osvojili 
Nia Rogelj in Špela Jazbec, 3. mesto Nik 
Radišek, 4. mesto Nejc Trbovc, 5. mesto 
Jernej Češnjevar in Jaka Resnik, 7. mesto 
Nika Kmetič. 
Društvo borilnih veščin Ippon se za pomoč 
pri organizaciji tekmovanja zahvaljuje 
podjetjem, ki so finančno podprla izvedbo: 
TANIN Sevnica, TERMOGLAS okna Boštanj, 
Avto servis Prah Matjaž, Pizzeriji Felicijan 
Simona, Slikopleskarstvu in keramičarstvu 
Dejan Savinc, Gostišču Javornik, HESS in 
podjetju KOGA ŠPORT Maribor.

Vir: DBV Ippon Sevnica 

Ippon na finalu v ju jitsu 
bogatejši za dve državni prvakinji

ROKOMETNI KLUB 
SEVNICA
 

Za nami je jesenski del tekmovanj v sklopu 
Rokometne zveze Slovenija. Z veseljem 
sporočamo, da vse naše selekcije, fantje in 
dekleta, dosegajo odlične rezultate. Nekaj 
težav z zmagami ima le članska ekipa, 
kar je posledica pomladitve in močno 
spremenjene postave pred začetkom 
letošnje sezone. Prepričani smo, da bo tudi 
njim šlo bolje v spomladanskem delu.

Prav je, da tokrat poleg pokroviteljev 
izpostavimo tudi naše prostovoljne delavce, 
ki omogočajo izvedbo vseh dejavnosti v 
sklopu Rokometnega kluba Sevnica in brez 
katerih klub ne bi obstajal na tako visoki ravni. 

V to skupino spadajo izredna organizacijska 
ekipa z vodjem na čelu, organizatorji 
prevozov, zapisnikarji, časomerilci, redarji, 
zdravniško osebje, snemalec, fotograf in 
drugi. In če k njim prištejemo še upravni, 
nadzorni in disciplinski odbor Rokometnega 
kluba Sevnica, je prostovoljnih delavcev 
več kot 30. Menimo, da se je treba zavedati 
prostovoljnega in dobronamernega dela 
vseh teh ljudi in da jim je treba biti hvaležen 
za ta prispevek našemu okolju.

Izdali bomo tudi koledar z vsemi selekcijami 
Rokometnega kluba Sevnica.
Želimo vam prijetne praznične dogodivščine 
in vas vabimo, da nas še naprej spremljate v 
športni dvorani in na spletnih medijih.

Vir: Rokometni klub Sevnica
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Medobčinsko prvenstvo osnovnih šol v 
košarki - učenci l. 2008 in ml.

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Boštanj

Skupinski del:
A: 2. mesto; OŠ Milana Majcna Šentjanž
A: 3. mesto; OŠ Krmelj
B: 2. mesto; OŠ Blanca

Medobčinsko prvenstvo osnovnih šol v 
košarki - učenke l. 2008 in ml.

1. mesto: OŠ Boštanj
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
3. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
4. mesto: OŠ Blanca
5. mesto: OŠ Krmelj

Medobčinsko prvenstvo osnovnih šol v 
rokometu - učenci l. 2008 in ml.

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Boštanj
3. mesto OŠ Krmelj

Področno prvenstvo osnovnih šol v košarki 
– Posavje (šol. leto 2022/23) Učenke l. 2008 
in mlajše

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Boštanj

Področno prvenstvo osnovnih šol v 
košarki – Posavje (šol. leto 2022/23) Učenci 
l. 2008 in mlajši

4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Področno prvenstvo osnovnih šol v 
rokometu – Posavje (šol. leto 2022/23) 
Učenci l. 2008 in mlajši

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Jan Samide, KŠTM Sevnica

V ekipni skupni uvrstitvi je 1. mesto osvojila 
OŠ Boštanj, 2. mesto OŠ Sava Kladnika 
Sevnica pa prehodni pokal.
Po končanem tekmovalnem delu je mlade 
kot vsako leto obiskal tudi Božiček. Vsem je 
razdelil darila, nato pa so se skupaj poveselili 
in pokramljali.

Društvo borilnih veščin Ippon se za pomoč 
zahvaljuje podjetjem: TANIN Sevnica, 
TERMOGLAS okna Boštanj, Avtu servis 
Prah Matjaž, Pizzeriji Felicijan Simona, 
Slikopleskarstvu in keramičarstvu Dejan 
Savinc, Gostišču Javornik, HESS in podjethu 
KOGA ŠPORT Maribor.

Vir: DBV Ippon Sevnica 

OBČINSKO 
FULLCONTACT 
KARATEJSKO 
PRVENSTVO
 

Klub borilnih veščin Sevnica je uspešno 
izvedel 1. krog občinskega fullcontact 
karatejskega prvenstva. Tekmovalci in 
tekmovalke so se med seboj pomerili v 
disciplinah Kata Kyokushin in Kumite KO. 
V katah so slavili zmage Žiga Božič, Manja 
Mlakar in Maksimiljan Stopar, v borbah 
polnega kontakta pa Lejla Jeler, Žiga Božič 
in Anže Kermc. 
Skupni zmagovalec posamezne skupine bo 
na koncu tisti, ki bo zbral največ (zmag) točk 
iz vseh treh krogov tekmovanj.

Finalni obračun Urha Svena in Anžeta Kermca

V skupnem seštevku po 1. krogu obeh 
disciplin je trenutni vrstni red naslednji:

Skupina A: 
1. Jeler, Lejla
2. Mlakar, Manja
3. Okanović, Dalia
4. Majanović, Amila

Skupina B:
1. Božič, Žiga
2. Kozinc, Miha
3. Jamšek, David
4. Krajnc, Maks

Skupina C:
1. Kermc, Anže
2. Rutar, Aljaž
3. Stopar, Maksimiljan
4. Urh, Sven 

Drugi krog OP bo organiziran konec januarja 
2023 v disciplinah Tameshiwari in Kata 
Kyokushin.

Vir: KBV Sevnica
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ČAROBNI OBISK 
GRADU
 

V četrtek, 15. decembra, je na sevniškem 
gradu potekala tradicionalna prireditev 
Čarobni obisk gradu. Tudi letošnjo, že 14. 
zapored, smo za vse predšolske otroke 
pripravili zaposleni Vrtca Ciciban Sevnica v 
sodelovanju s KŠTM Sevnica.

V grajskem atriju so nas uvodoma s prelepim 
prepevanjem razveselili deklica Iza in Sara z 
oddelka Škratki in učenci trobil iz Glasbene 
Šole Sevnica pod strokovnim vodstvom 
Francija Lipovška, s fanfarami pa so 
prireditev tudi začeli. 

Med čarobne grajske zidove nas je tudi letos 
popeljal Ciril Dolinšek, vse obiskovalce pa so 
pozdravili ravnateljica vrtca Tanja Sorčan, 
župan Srečko Ocvirk ter predstavnica KŠTM 
Sevnica Eva Urh.

Obiskovalci so v Felicijanovi dvorani vstopili 
v pravljični svet s predstavo Zajčkova hišica, 
ki so jo pripravile članice Gledališke skupine 
Vrtca Ciciban Sevnica. 

V Grajski kapeli nas je čakal Božiček s svojim 
spremstvom. Skupaj z otroki so zapeli 
Pesem želja in se tako pripravili na prihod 
dobrega moža. 

V Mosconovi galeriji so v ustvarjalni delavnici 
otroci skupaj s starši izdelali like iz pravljice. 

V prostorih Stare galerije so nas angelski 
glasovi Hane, Lare in Lučke iz Glasbene 
Šole Sevnica pod strokovnim vodstvom 
Martine Prevejšek zazibali v predpraznični 
čas s pesmimi Ding Dong! Merrily on High, 
Rudolph, the red nosed Reindeer in We wish 
you a Merry Christmas.

V atriju smo se okrepčali s čajem in grajskimi 
rogljički.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali 
pri prireditvi, in obiskovalcem, ki jih je bilo 
več kot 500. Z njihovo pomočjo smo v Sklad 
vrtca zbrali 1.346,75 EUR, namenili pa jih 
bomo za zaključne dogodke v oddelkih. 

Ob odhodu s čarobnega gradu so si otroci 
osvetlili pot po grajski strmini s svojimi 
lanternami in čarobnost luči z dobrimi 
željami ponesli vsem v leto 2023.

Za Vrtec Ciciban Sevnica, Bernarda Androjna

Ob koncu leta se vsem dopisnikom Grajskih 
novic zahvaljujemo za sodelovanje. Prav 
zaradi vas in vašega dela je nabor novic in 
dogodkov na portalu www.mojaobčina/
sevnica in tudi v Grajskih novicah pester 
in zanimiv. Trudimo se, da vsebine 
urejamo in objavljamo kar se da hitro, da 
so na voljo rednim bralcem in naključnim 
obiskovalcem portala. 

Ponosni smo, da portal za območje občine 
Sevnica dobro in skrbno upravljamo na 
KŠTM Sevnica, objave na portalu imajo 
veliko ogledov, so brane, statistični podatki 
glede ogledov, dopisnikov, naročnikov na 
e-novice pa se vztrajno povečujejo. Tudi 
časopis Grajske novice je bran, zanimiv in 
zanj dobivamo dobre odzive in pohvale, 
kar je kaže, da delamo dobro.

Veliko lepega vam želim, prazniki naj bodo 
doživeti v krogu vaših ljudi, nato pa s svežo 
energijo pogumno stopimo novim izzivom 
naproti. 

Alenka Kozorog, 
glavna urednica 

SRČNO DREVO 
V MC SEVNICA – 
ČE NIMAŠ VZEMI, 
ČE IMAŠ, PRINESI.
 

December je čaroben mesec. Mesta se 
odenejo v pravljične lučke, po radiu se vrtijo 
praznične pesmi, sedišča mest pa dišijo po 
cimetu, klinčkih in kuhanem vinu. Praznični 
december ima to čarobno moč, da še tako 
hladnega človeka ponese spet v brezskrbno 
otroštvo in pričara smeh na obraz. In da 
bi bil december čaroben za vse, tudi tiste, 
ki zaradi večnega boja po preživetju ne 
verjamejo več v čaronijo, je nastala ideja o 

AKTIVNE ČLANICE 
DRPT ROVIŠČE 
BOGATEJŠE ZA NOVO 
AKCIJO
 

Društvo za razvoj podeželja in turizma 
Rovišče že vrsto let deluje na različnih 
področjih. Nekatere aktivnosti se izvajajo 
vsako leto. Najbolj odmevne so skrb za 
kulturno dediščino vzdrževanja Perišča, 
postavitev mlaja in kresovaje, zelemenjava, 
šivanje unikatnih igrač, obisk Božička, 
obdarovanje otrok, postavitev jaslic in 
novoletne dekoracije ter veliko drugega. 

Skupina članic redno obiskuje in seveda 
izvaja telovadbo večkrat na teden pred 
domom krajanov. Tokrat so v petek, 
25. novembra, podaljšale telovadbo za 
dejavnost, ki je do zdaj v društvu še niso 
izvajale, je pa povsem primerna za ta čas. 
Spretne roke so izdelovale adventne venčke, 
si izmenjevale in dopolnjevale spretnosti 
ustvarjanja in nastali so lepi unikatni izdelki. 
Akcija je potekala v sproščenem okolju 
doma krajanov, ob tem pa so se članice 
prijetno družile.
Adventni venčki so razstavljeni na ograji 
pred domom in kar vabijo k ogledu.

Franci Žibert

srčnem drevesu oz. 
izmenjavčku. Gre za 
dobrodelno akcijo – 
Če nimaš vzemi, če 
imaš, prinesi. Drevo 
je bilo decembra 
postavljeno pred 
mladinski center v 
Sevnici. Ljudje so 
ga vsak dan polnili 
z vrečkami z živili 
in ga ohranjali 
pri življenju. Da 
smo zagotovili 
d i s k r e t n o s t , 
smo čez noč 
drevo prestavili v 
predprostor MC-ja. 
Iskreno in srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste 
podprli projekt in drevesu vlivali življenje. In 
kot pravijo: Vsakdo od nas lahko stori kaj, vsi 
skupaj pa zares veliko.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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MESEC 
DOBRODELNOSTI V 
ŠTUDENTSKEM KLUBU 
SEVNICA
 

Študentski klub Sevnica je že deveto leto 
zapored v decembru organiziral projekt 
Mesec dobrodelnosti. Ponovno smo zbirali 
trajnostno hrano in jo podarili socialno 
ogroženim družinam v občini Sevnici. 

Dobrodelno trajnostno hrano smo zbirali od 
1. do 23. decembra v baru Platz, v katerem 
je bilo glavno zbirno mesto. Tudi letos pa 
smo se udeležili kmečke tržnice v Sevnici in 
na božični stojnici ŠKS zbirali dobrodelne 
prispevke. Na stojnici smo s prodajo 
piškotov, palačink, nakita in toplih pijač zbrali 
216,00 evrov. S pridobljenimi dobrodelnimi 
prispevki smo aktivisti Študentskega 
kluba Sevnica nakupili trajnostno hrano. 
Zahvaljujemo se vsem posameznikom, 
ki ste s prispevkom pripomogli, da tudi 
najšibkejšim družinam vsaj malo polepšamo 
ta praznični čas, ki mora biti čaroben prav 
za vse. V projektu je sodelovalo tudi nekaj 
sevniških osnovnih šol, tudi na njih pa so 
zbirali hrano. Vsem šolam in tistim, ki ste 
prispevali, se zahvaljujemo. Ponovno smo 
dokazali, da skupaj zmoremo veliko in da 
nam je mar za tiste v stiski. Z vso zbrano 
trajnostno hrano smo obdarili družine v 
stiski, v upanju, da jim polepšamo praznični 
čas in jim pričaramo nasmeh na obraz. 

Ekipa Študentskega kluba Sevnica

OB MEDNARODNEM 
DNEVU 
PROSTOVOLJSTVA
 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik 
po svoji svobodni volji in brez pričakovanja 
plačila ali neposrednih ali posrednih 
materialnih koristi zase opravlja v dobro 
drugih ali v splošno korist. Prostovoljsko 
delovanje ima v družbi in tudi posamezni 
lokalni skupnosti velik pomen, saj 
pomembno izboljšuje kakovost življenja, 
deluje kot pomemben komunikacijski 
kanal civilne družbe in ustvarja možnosti za 
aktivno delovanje in participacijo vsakega 
posameznika. Oblik prostovoljstva je veliko, 
skupni imenovalec vseh delovanj pa je 
nesebičnost.

Povezano prostovoljno delovanje in 
sistemsko financiranje prostovoljskih 
organizacij daje dobre rezultate družbene 
kohezije. Uspešno delovanje društev je 
v veselje in zadovoljstvo, angažiranost 
aktivnih posameznic in posameznikov pa 
je pomemben zgled celotni skupnosti. S 
pozitivnimi dejanji in aktivnim delovanjem 
prostovoljke in prostovoljci sooblikujejo 
vsakodnevno življenje v občini Sevnica 
in s tem pripomorejo k njenem razvoju, 
prijaznosti in privlačnosti za bivanje.

Vir: Občina Sevnica

NOVOST 
NA KMEČKI TRŽNICI
 

Na začetku meseca je bila končana ureditev 
prostora s prodajnimi avtomati na območju 
Kmečke tržnice v Sevnici, kjer je mogoče 
kupiti lokalne proizvode. 

Z novim nadstreškom in enotno 
konstrukcijo je podoba prostora osvežena 
in predvsem poenotena, z enakimi materiali 
pa je posodobljena tudi ribarnica. Ribarnico 
Sevnica, ki deluje od leta 2019, je decembra 
prevzel novi najemnik, Ribon ribogojstvo 
Martin Starc, s. p., iz Senovega. 

V enotni konstrukciji za prodajne avtomate 
je predviden prostor za še dva avtomata. 
Občina Sevnica vabi vse zainteresirane 
ponudnike, da podajo vlogo za najem 
prostora. 

V sklopu ureditev širše okolice Kmečke 
tržnice je bila osvežena še podoba stopnišča, 
ki Kmečko tržnico povezuje s parkiriščem 
za HTC. Urejena je bila tudi zaščita proti 
golobom.

S postopnimi posodobitvami postaja 
Kmečka tržnica Sevnica čedalje bolj obiskan 
prostor, na katerem je mogoče dobiti 
kakovostne domače pridelke in izdelke. 

Vir: Občina Sevnica

Prodajni avtomati in Ribarnica Sevnica

Mednarodni dan prostovoljstva, ki ga 
vsako leto zaznamujemo 5. decembra, je 
namenjen poklonu temu nesebičnemu 
delovanju posameznikov in skupin. Letošnji 
slogan Skupaj ukrepajmo zdaj poudarja 
vlogo prostovoljstva pri krepitvi solidarnosti.

Prostovoljstvo ima v Sloveniji in tudi občini 
Sevnica bogato tradicijo. V lokalnem 
okolju se udejanja z različnim društvenim 
delovanjem, kot so pomoč drugim, 
ohranjanje tradicije in ljudskega izročila, 
razvoj turizma, izvajanje različnih športnih 
in kulturnih programov in organiziranje 
družabnih dogodkov. Občina Sevnica ves 
čas skrbi za ustvarjanje spodbudnega okolja 
za delovanje prostovoljskih organizacij, kar 
prepoznava tudi Slovenska filantropija, ki 
je Občini Sevnica v sklopu Nacionalnega 
tedna prostovoljstva v maju podelila 
šesti zaporedni naziv občina , prijazna so 
prostovoljstva.

Skupno številko društev, registriranih na 
Upravni enoti Sevnica, je 188. Od tega 
jih je 18 vpisanih tudi v nacionalni vpisnik 
prostovoljskih organizacij, ki ga vodi AJPES. 
Za uspešno delovanje društev Občina 
Sevnica namenja sredstva z vsakoletnih 
razpisov in druge oblike financiranja na 
različnih področjih.

Zelo pomembno vlogo v lokalnem prostoru 
imajo prostovoljna gasilska društva. Njihovo 
delovanje, skupaj s poklicnim jedrom, se 
financira prek Gasilske zveze Sevnica. 
Poleg sredstev, ki se namenjajo rednim 
nakupom opreme in drugim operativnim 
stroškom, je Občina Sevnica letos kupila 
gasilsko vozilo za reševanje z višin GVCZD-1 
oziroma Multistar. Pogodbena vrednost 
nakupa znaša okoli 900.000 evrov, od tega 
bo glavnino nakupa, to je 525.000 evrov, 
financirala Občina Sevnica iz občinskega 
proračuna, 275.000 evrov bo na podlagi 
sklepa o sofinanciranju prispevala Uprava RS 
za zaščito in reševanje, 100.000 evrov pa bo 
prispevala Gasilska zveza Sevnica. Gasilsko 
vozilo bo upravljalo Prostovoljno gasilsko 
društvo Sevnica, ki je gasilsko društvo s 
poklicnim jedrom IV. kategorije.

V sevniški občini delujejo tudi druga društva, 
vsako na svojem področju pa pomembno 
pripomore k večji kakovosti življenja in 
bivanja v domačih krajih. Tudi za delovanja 
teh društev Občina Sevnica redno namenja 
sredstva. Za področje delovanja mladinskih 
programov je v letu 2022 namenila 15.135 
evrov za 24 programov 12 mladinskim 
organizacijam. Za programe na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti je namenila 
48.000 evrov za 45 programov 25 društvom 
in organizacijam. Za 45 programov je 33 
društvom in organizacijam s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva 
namenila 25.000 evrov. Za programe na 
področju športa je namenila 148.529 evrov 
28 društvom.
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SAJ NI RES – PA JE
                                                    

Je od nekdaj bilo, je in najbrž tud’ bo
na tem preljubem svetu vedno tako,

da malim ljudem, ne sme biti predolgo lepo.
Vedno se kje najde kakšen ''striček'', ki mu 
z egom natlačeno glavco, prevedri navihan

''vražiček'' in strašne misli na silo porine
iz nje, ker ve, da sta mu nasilje in rožljanje

z orožjem strast in užitek.

Mar ni okrog nas že dovolj katastrof, požarov, suš,
poplav, recesij, pandemij in vsemogočega gorja, 

ki pomagajo izkrivljati, uničevati in pačiti podobe našega prelepega sveta? 
Pa si je kljub temu nek' namišljen ''Bog'' drznil v svoje roke

vzeti vajeti ter v svoji soseščini uničiti in poteptati vse,
kar je dolga leta premlevalo in načrtovalo njegovo maščevalno srce.

Te krutosti davek so uničena mesta, vasi in tisočere žrtve nič krivih, nič dolžnih ljudi.
Poteze čudnih strasti ves svet v strahu in dvomih tišči. Kdo ve, če se bo

za storilca kdaj našel pravice trenutek, ki naj bi za svoja 
surova, nemoralna dejanja, plačati moral zapitek?

Žal je prevečkrat tako, da se ljudem brez vesti
nič ne zgodi, če je pravica na strani pohlepa, bogastva, moči!

Zdravka Brečko

TA PRESNETA LETA
 

Lepo vas je videti po dolgih, dolgih letih, 
drage sošolke in sošolci, sem pozdravil v 
govoru udeležence srečanja na 50. obletnici 
OŠ. Smo šolska generacija 1964–1972, ki 
smo obiskovali šolo v Krmelju.

Pregovor pravi … VSI SE OZIRAJO NA ČAS, 
A ČAS SE NA NIKOGAR NE OZIRA (znani 
armenski rek) in nadaljeval …

Vesel sem, da ste se odzvali na moje in Irenino 
vabilo na srečanje. To je lepa obletnica 
v številki, a po srcu smo še mladi. Smo v 
Kamenškem pri Jamškovih, pri Andreji in 
našem sošolcu Milanu. Ko sem izbiral kraj 
srečanja, sem se odločil za bližino Krmelja, 
saj smo tu obiskovali OŠ. To idejo sem 
posredoval Andreji in Milanu in hitro smo se 
dogovorili. HIŠA VINA je prijeten ambient 
ob vinogradu. Jaz pa bi dodal še hiša sonca, 
cvetja, prijaznosti in dobre hrane.

Prve tri razrede sem obiskoval v učilni zidani 
na Velikem Cirniku. Bila je podružnica OŠ 
Šentjanž, ki že vrsto let ne deluje več.

Leta 1967 sem učno pot nadaljeval v Krmelju, 
kjer so me v razredu lepo sprejeli sošolci in 
razredničarka Marija Starič.

Lahko rečem, da nam je znanje, pridobljeno 
v OŠ Krmelj, dalo dobro popotnico za 
šolanje naprej v srednjih in poklicnih šolah in 
nekaterim pozneje na fakultetah. Po šolanju 
smo se vsi zaposlili, saj dela ni bilo težko 
dobiti. Tudi v Krmelju sta bili tovarni, ki sta 
veliko zaposlovali, a sta zdaj le še spomin.

V tem času smo se poročili, gradili in postali 
starši otrok, ki so že odrasli. Zdaj postajamo 
dedki in babice. Tudi v pokoju smo že, saj ta 
presneta leta hitro minevajo.

Na srečanju smo se veliko pogovarjali in 
obujali spomine ob pomoči naših nekdanjih 
tovarišic Milene Papež, Marije Starič, Ane 
Hočevar, Cvete Valant in tovariša, našega 
razrednika Francija Bastardija, ki so se 
odzvali mojemu povabilu. Tudi njim se leta 
ne opazijo, saj so dobrega zdravja in duha.

Vsi imajo izreden spomin na naš razred. To 
so dokazali z opisi dogodkov iz šolskih časov. 
Tovarišica Milena je v pripovedi prisrčno 
opisala vsakega od nas. Z mnogimi se 
videva v Krmelju. Veseli so naših življenjskih 
uspehov in modrosti. Srečanje bomo čez 
nekaj let zagotovo ponovili. 

Žalosti nas, ker je nekaj sošolk in sošolcev že 
pokojnih, nekaj pa resno bolnih.

Popoldanske urice druženja v HIŠI VINA so 
ob dobri hrani, vinu, toplem soncu, smehu 
in sproščenosti hitro minile. Obljubili smo 
si, da se spet srečamo čez pet let. In to se bo 
zagotovo zgodilo. 

Želim, da nam to izredno toplo jesensko 
popoldne, 30. oktobra 2022, ostane dolgo v 
spominu.

Božidar Debevc

RUMENI SMO SPOZNALI 
PLEČNIKA IN TARTINIJA

Leto 2022 je razglašeno za leto Jožeta 
Plečnika in Giuseppeja Tartinija. 

V Rumeni igralnici smo zato dobršen del 
novembra posvetili spoznavanju našega 
izjemnega arhitekta Jožeta Plečnika, 
čigar 150. obletnico rojstva praznujemo 
letos. Plečnikova dediščina je izjemna. S 
svojim obširnim opusom je pomembno 
zaznamoval arhitekturno krajino celotne 
Slovenije in deloma tudi Evrope. Zaradi 
svojega edinstvenega in celostnega pristopa 
k oblikovanju stavb in prostorov je postal 
tudi pomemben vzor in navdih za sodobno 
arhitekturno produkcijo po vsem svetu. Od 
zdaj so na Unescovem seznamu svetovne 
kulturne in naravne dediščine tudi izbrana 
Plečnikova dela v Ljubljani.

Otroci Rumene igralnice so se s Plečnikovo 
dediščino in njegovim življenjem spoznavali 
z ogledi otroških izobraževalnih oddaj, 
informacije smo iskali v knjigah in otroških 
revijah. Izdelali smo plakat, na katerem 
so fotografije arhitektovih delovnih 
pripomočkov, njegove hiše in njegovih 
najbolj prepoznavnih arhitekturnih stvaritev. 
Po njegovem vzoru so otroci narisali načrt, 
po katerem so nato s skupnimi močmi in 
veliko medsebojnega sodelovanja v bližnjem 
gozdu iz naravnih materialov zgradili 
»drevesno hišo«, kot so jo poimenovali sami. 

Ob slabem vremenu so ob poslušanju 
glasbe Giuseppe Tartinija, našega v Piranu 
rojenega violinista in skladatelja, v tandemih 
in skupinah iz različnih 3D-konstruktorjev, 
lesenih in legokock v igralnici gradili različne 
objekte in se v zadnji fazi našega projekta 
lotili skupinskega načrtovanja in gradnje 
različnih stavb in mostov iz kartonskih škatel, 
tulcev in drugega odpadnega materiala. Pri 
tem so uporabljali različna lepila in lepilne 
trakove, merila in merilne trakove.

Otroci so v vsem tem času dneve v vrtcu 
preživljali brez strukturiranih igrač. Izkazalo 
se je, da so ob tem pokazali več zadovoljstva, 
medsebojnega sodelovanja, kreativnosti, 
inovativnosti, domišljije in vztrajnosti. Čas 
jim je kar prehitro minil, zato smo sklenili, da 
bomo januarja znova umaknili strukturirane 
igrače in se prepustili ustvarjalnemu duhu.

Tako smo se poklonili arhitektu Plečniku, se 
ob tem neizmerno zabavali in pridobili veliko 
pozitivnih izkušenj in novega znanja.

Petra Meserko, dipl. vzg. predšolskih otrok
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BODIMO GLAS ŽIVALI

Mačji mladički in odgovoren odnos do 
živali – večna nasprotujoča si mnenja. Eni 
ljudje se glede tega počutijo ogroženi, drugi 
napadeni, tretji napadajo ...
Toliko prelitega črnila, a žal vedno isto. 
Mladičev je iz leta v leto več. Večina se jih 
oddaja kot krompir, kot da ne gre za živo 
bitje. Ni pomembno komu, pač prvemu, ki 
se prikaže oz. pokaže malo zanimanja.
Kaj bo s temi mucki, se ne sprašujejo veliko. 
Jih bodo v novem domu imeli namesto 

GRAJSKE NOVICE Utrip življenja

RECEPTI

NAJBOLJŠI 
NAVADNI PIŠKOTI

Potrebujemo:

 0,5 kg moke
 1 vaniljev puding (v prahu)
 1 vaniljev sladkor
 0,5 pecilnega praška
 1 maslo (250 g)
 2 jajci
 200 g sladkorja v prahu

Priprava: 

Maslo pustimo najmanj eno uro na 
sobni temperaturi, da se zmehča. Moko 
s pecilnim praškom presejemo v večjo 
posodo, dodamo vse preostale sestavine 
in jih zgnetemo v homogeno zmes. Testo 
zavijemo v prozorno folijo in damo v 
hladilnik za najmanj eno uro, lahko pa 
tudi čez noč. Če testo v hladilniku postane 
pretrdo, ga za nekaj časa pustimo na 
sobni temperaturi, nato pa razvaljamo in 
oblikujemo oblike z modelčki. Pečemo na 
peki papirju pri temperaturi 200 stopinj, 
dokler ne postanejo rahlo rjave barve. Po 
želji okrasimo s čokolado. 

Uspešno peko in dober tek.

Sanja Slemenšek

DRUŠTVO 
INVALIDOV 
OB KONCU LETA
 

Spoštovani.
Spet je prišel čas, da se ozremo na prehojeno 
pot v letu 2022, ki se končuje. To leto nam je 
prineslo veselje in radost, mogoče pa tudi 
kakšno grenko izkušnjo. 
Prehodili smo ga kar uspešno. Vesel sem, 
da v društvu invalidov delajo ljudje, ki jim 
invalidnost ni v breme, ampak izziv, da si s 
svojo aktivnostjo prizadevajo in se trudijo, 
da preostalim članom lahko pomagajo 
in jim polepšajo marsikateri dan. Tako je 
bilo v letu 2022. Vsi mi pa si želimo, da bi v 
letu 2023 spodbudili še več naših članov k 
aktivnemu sodelovanju, da bi se skupaj borili 
za pravice invalidov, se trudili in uveljavljali v 
naši lokalni skupnosti, ki nam prisluhne in je 
tudi naša podpora za še boljše sodelovanje 
in vključevanje v vsakodnevno življenje v 
občini Sevnica. 

Prihajajoče leto nam prinaša nove izzve 
na področju sociale, ohranjanja zdravja, 
športnih aktivnosti, torej pri vseh programih, 
ki jih izvajamo za invalide in pridružene člane 
DI Sevnica. To so zahtevni programi, z vašo 
podporo in prizadevanjem pa nam bo lažje 
izpeljati in izboljšati vsak trenutek, ki bo 
prihodnje leto namenjen vam, invalidom.
Zapomnimo si leto 2022 po dobrih stvareh, 
lepih trenutkih in dobrih prijateljih. V 
prihajajočem letu 2023 pa vam, spoštovani 
invalidi in prebivalci naše občine, želimo 
veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja 
in razumevanja.
Veliko sreče vam vsem želi vodstvo DI 
Sevnica. 

Franc Boljte, 
predsednik DI Sevnica

igrače za otroke, bodo z njimi hranili kače, 
bo muc šel v družino, kjer jim vsakega 
povozi avto? Veliko ljudi se odloči še za bolj 
ekstremne načine in se mladičkov znebi 
takoj ob skotitvi. Zavržejo jih v vodo, smeti, 
sosedu na prag hiše ... Mačjo mater s tem 
obsodijo na nepredstavljive bolečine ob 
zastajanju mleka. A s tem se takšni ljudje ne 
obremenjujejo, samo ponosno povedo, da 
mačke pač ne bodo sterilizirali, ker vedno 
vse mucke uspešno oddajo, v dobre roke 
(menda). 
Zato: Bodimo odgovorni in sočutni in 
prijavimo tiste, ki to niso. Prijava je najmanj, 
kar lahko naredimo za živo bitje, ki svoje 
bolečine ne more povedati na glas. Pravi 
naslov za prijavo mučenja oziroma suma 
mučenja živali je veterinarska inšpekcija 
– državna služba, katere delo je tudi 
preverjanje takih prijav in ki ima pooblastila 
za ukrepanje. Spada pod Upravo RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (UVHVVR).  Dovolj je anonimni klic, 
mail, pismo na enega izmed območnih 
uradov: https://www.gov.si/drzavni-organi/
organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-
veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/o-upravi/
inspekcija-za/

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

razpored obiskov 
JANUAR 2023 

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

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

DAN POSTAJALIŠČE ČAS

5. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

6. 
PETEK

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

12. 
ČETRTEK

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) 13.25−13.45

18. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15−13.35

19. 
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45−8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25−9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40−11.40

LUKOVEC 12.05−12.35

BLANCA (OŠ) 12.50−13.50

5
02 LOGOTIP	•	BARVNA,	NEGATIVNA	IN	ČRNO-BELA	RAZLIČICA
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

četrtek, 1.  12.,  
ob 8.00 - 30.  12. Razstava s poličke – Damjan Popelar Pisarna JSKD in ZKD 

Sevnica
JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica in 
ZKD Sevnica

četrtek, 1.  12., 
ob 8.00 - 30.  12. Fotografska razstava – Judith Zgonec Preddverje Trškega dvorca 

občine Sevnica
JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica in 
ZKD Sevnica

četrtek, 1.  12., 
ob 8.00 - 30.  12. Razstava ročnih del – Asima Jašić Preddverje Trškega dvorca 

občine Sevnica
JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica in 
ZKD Sevnica

ponedeljek, 5.  12., 
ob 11.00 - 3.  1. Fotografska razstava Impoljca skozi čas Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 13.  12., 
ob 17.00 - 4.  1.

Odprtje fotografske razstave Foto natečaja na temi Dolina 
potoka Hinje in Prosto Galerija Krmelj KUD in TD Svoboda Krmelj 

četrtek, 15.  12., 
ob 17:00 - 30.  12. Obnovitvena delavnica prve pomoči Rovišče pri Studencu Društvo za razvoj podeželja in turizma 

Rovišče 

petek, 23.  12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

petek, 23.  12., 
ob 16.00

Čudežni december 2022: 
sprehod po praznični Sevnici in čajanka z grofico Mathilde Doživljaj, TA Posavje Doživljaj, TA Posavje

petek, 23.  12., 
ob 19.00

Božični koncert 
okteta Jurija Dalmatina in vokalne skupine Veritas Župnija Boštanj Kulturno društvo oktet Jurij Dalmatin

petek, 23.  12., 
ob 19:30

Božično novoletni koncert 
Godbe slovenskih železnic Zidani most Športna dvorana Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

sobota, 24.  12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

nedelja, 25.  12., 
ob 19.00

Čudežni december:
božična grajska pravljica Spletni dogodek KŠTM Sevnica

ponedeljek, 26.  12., 
ob 7.00- 30.  12. Smučanje za najmlajše in otroke Zreče Svizec, Športne dejavnosti

ponedeljek, 26.  12., 
ob 10:30 Blagoslov konj Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

Franci Strnad 031 873 722

torek, 27.  12., 
ob 18.00 Vadba tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 28.  12., 
ob 18.00 Božični koncert Župnijska cerkev Boštanj KŠTM Sevnica

četrtek, 29.  12., 
ob 15.00

Čudežni december 2022: 
delavnica - izdelava novoletnih okraskov Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 30.  12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

petek, 30.  12., 
ob 16.00

Čudežni december 2022: 
sprehod po praznični Sevnici in čajanka z grofico Mathilde Doživljaj, TA Posavje Doživljaj, TA Posavje

sobota, 31.  12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

torek, 3.  1., 
ob 8.00 – 31.  1. Fotografska razstava – Zmago Grabrijan Preddverje Trškega dvorca 

v stari Sevnici
JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica in 
ZKD Sevnica

torek, 3.  1., 
ob 8. 00 Ko smo sami s seboj Cvetka Biderman Kulturna dvorana Sevnica U 3

torek, 31.  1., 
ob 15.00 Razstava s poličke - Stane Fabjančič Pisarna JSKD in ZKD 

Sevnica
JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica in 
ZKD Sevnica

torek, 3.  1.,  
ob 18. 00 Vadba tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 4.  1.,  
ob 10:30 Mamice z dojenčki Mladinski Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 5.  1., 
ob 16.00 Delavnica kreativnosti kot spodbuda za miselne izzive Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 6.  1., 
ob 16.00

Ponovoletno srečanje članov in članic 
Društva upokojencev Sevnica Gostišče Dolinšek, Boštanj Društvo upokojencev Sevnica

sobota, 7.  1., 
ob 8.00 Mesečni sejem v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 7.  1., 
ob 16. uri Kino večer: Sam doma Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 7.  1., 
ob 18.00

Vencember: 
Zaključek Vencembra + koncert Okteta Jurij Dalmatin

Dom kulture Loka pri 
Zidanem Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

ponedeljek, 9.  1., 
ob 8:30 - 30.  1. Nadaljevalni tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica Prijave so obvezne na 

info@kstm.si ali 051/680-220

ponedeljek, 9.  1., 
ob 11.00 Začetni tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica Prijave so obvezne na 

info@kstm.si ali 051/680-220

torek, 10.  1., 
ob 9.00 Ali v sevniški občini živi 1000 vrst živali? Dušan Klenovšek Kulturna dvorana Sevnica U3
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www.mojaobcina.si/
sevnica/dogodki/

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

torek, 10.  1., 
ob 15:30

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

Predavalnica RK Sevnica 
(galerija Ana)

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

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

sreda, 11.  1., 
ob 10:30 Mamice z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 12.  1., 
ob 15:30

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

Predavalnica RK Sevnica 
(galerija Ana)

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

četrtek, 12.  1., 
ob 16.00 Delavnica kreativnosti kot spodbuda za miselne izzive Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 13.  1. 
ob 16. uri Bowling Bowling Deluxe Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 16.  1., 
ob 11.00 Začetni tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica Prijave so obvezne na 

info@kstm.si ali 051/680-220

ponedeljek, 16.  1.,  
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica 

(galerija Ana)
OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 
in sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 17.  1., 
ob 9.00 Kaj se zgodi, če pokličete 112?Tilen Cestnik  Kulturna dvorana Sevnica U3

torek, 17.  1., 
ob 16.00 Svetovni dan religij Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 17.  1., 
ob 18.00 Vadba tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 17.  1., 
ob 17.00

Vidkova srajčica - otroška predstava 
za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 18.  1., 
ob 10:30 Mamice z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 19.  1., 
ob 16.00 Delavnica kreativnosti kot spodbuda za miselne izzive Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 20. 1., 
ob 19.30

LAPONSKA (Gledališče Koper) komedija
igrajo: Urška Taufer (Tjaša Hrovat), Luka Cimprič, Rok Matek, 
Nika Rozman, za ABONMA in IZVEN

Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 21.  1., 
ob 14.00

Brezplačno predavanje o slikarskih tehnikah z nikom 
anikisom Grad Sevnica Nik Anikis 

ponedeljek, 23.  1., 
ob 11.00 Začetni tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica Prijave so obvezne na 

info@kstm.si ali 051/680-220

torek, 24.  1., 
ob 15:30 Dolgotrajna oskrba Karmen Bayer Kulturna dvorana Sevnica U3

torek, 24.  1., 
ob 15:30

10. območno srečanje literarnih ustvarjalcev občine Sevnica 
2023, Škrjanček poje, žvrgoli ... Knjižnica Sevnica JSKD RS za kulturne dejavnosti, 

Območna izpostava Sevnica

torek, 24.  1., 
ob 18.00 Vadba tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 25.  1., 
ob 10:30 Mamice z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 25.  1., 
ob 18.00

Čutenje energije in vibracije skozi risanje z zaprtimi očmi - 
predstavitev knjige dr. Deje Muck (predavanje z delavnico) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 26.  1.,  
ob 16.00 Delavnica kreativnosti kot spodbuda za miselne izzive Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 27.  1., 
ob 15.00 Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 30.  1., 
ob 11.00 Začetni tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica Prijave so obvezne na 

info@kstm.si ali 051/680-220

torek, 31.  1., 
ob 18.00 Vadba tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 31.  1. Obisk Narodne galerije Ljubljana U3

sreda, 1. 2., 
ob 10:30 Mamice z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 6. 2., 
ob 11.00 Začetni tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica Prijave so obvezne na 

info@kstm.si ali 051/680-220

“To je moja preprosta vera. 
Ne rabimo templjev in zapletenih filozofij.

Naši možgani, naše srce je tempelj, 
in dobrota je naša filozofija.”

(Dalaj Lama)
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Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

041 353 280

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

BOŽIČNE ZVEZDE

DARILNI PROGRAM

BOŽIČNO - NOVOLETNA 

DEKORACIJA

OKRASNE SVEČKE

www.cvetlice-vct.si

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

Doživite nepozabni Božič in Srečno 2023.

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

50
LET

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

Pisano paleto 
   mačeh, resj    a in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ...

božične zvezde

darilni program

božično - novoletna 

dekoracija

okrasne svečke

FOFO d. o. o.
Čistilni servis in trgovina

041 722 689

   

Bohorska ulica 22

8290 Sevnica

STREŠNIKI

STREŠNIKI

GIPS PLOŠČE

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

Ko se božič zaiskri,

se življenje spremeni,

se ti nasmeje,

do srca te ogreje.

 SREČNO 2022

STREŠNIKI

GIPS PLOŠČE

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

NOVOv prodaji
Le srečno, zdravo in 

veselo naj bo,
leto 2023.

Chemcolor Sevnica d.o.o.

www.lesoton.com

Vesel božič in srečno novo leto 2023!

Po treh leh novih izkušenj in nenehnih 
presenečenj želimo ustaljeno, običajno leto, 
polno zdravja, sreče, ljubezni ter uspehov.

RAFAEL d. o. o. Sevnica
Savska cesta 24 | 8290 Sevnica

07- 81-60-730 | info@rafael.si | www.rafael.si 

SREČNO 
2023

SREČNO 2023
GRAJSKE NOVICE

NAROČILO OGLASOV:

051 680 288
grajske-novice@kstm.si

www.kstm.si
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OglasiGRAJSKE NOVICE

V 2023 bodimo velikodušni
z dobrimi idejami

in radodarni z iskrenimi voščili.

Preudarnost in varčnost pa uporabimo 
v odnosu do našega okolja.

Hvala za vsako obljubo in korak v varnejšo 
ter trajnejšo prihodnost.

Srecno

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2023
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AGM PUNGERČAR d.o.o., Malkovec 1b, 8295 Tržišče, 031 642 256
info@agm-pungercar.si, www.agm-pungercar.si

Ponudba v peskokopu:
● gramoz - stena
● pesek za tampon
● pesek za drenažo
● pesek za beton in malto
● pesek za betonarne

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO

GRADBENA MEHANIZACIJA

SREČNO 2023
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Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.1.2023 na: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

Razvedrilo

STILO: nalivno pero, LARNAKA: mesto na Cipru, CAPRI: italijanski otok, QUITO: glavno mesto Ekvadorja

SEVERNI DEL
BRITANSKEGA OTOKA
Z GLAVNIM MESTOM

EDINBURGH

PAPEŠKA
DRŽAVA
V RIMU

REKA
SKOZI

ANGLEŠKI
STRATFORD

NEKDANJI
PALESTIN-

SKI
VODJA

ARAFAT

PREBI-
VALEC
GRČIJE

BESEDA
Z ENIM
SAMIM

ZLOGOM

POTUJOČI
PEVEC V

STARI
GRČIJI

SLOVENSKA
PEVKA

(DARJA)

GOSTINSKI
LOKAL ZA
STREŽBO

KAVE

PRIPRAVA
ZA PRE-

GLED SLU-
HOVODA IN

BOBNIČA

SLOVENSKI
FILOZOF
HRIBAR

ZMAGO
SAGADIN

SLOVENSKI
FOTOGRAF
HODALIČ

SREČKO
KOSOVEL

PREPROST
PLUG

PRIPADNIK
NOVOZEL.
MAOROV

KOPA
PESKA OB
LEDENIKU
NAJVIŠJI

VZOR

SKUPNOST
LJUDI,

POTOMCEV
ISTEGA

PREDNIKA

STEBLO
ŽIT IN
TRAV,
BILKA

RIMSKA
BOGINJA

JEZE

NEKD. ANG.
PRINCESA
GL. MESTO
ZAHODNE

AVSTRALIJE

NADA ŽGUR
OTOK V

NEAPELJ-
SKEM

ZALIVU

PRIPADNIK
INDIJAN-

SKEGA
PLEMENA
APAČEV

DVONOŽEC

ŠOLSKI RED
DEL PANONSKE 

NIŽINE, RAZDELJEN
MED MADŽARSKO,

ROMUNIJO IN SRBIJO

GRŠKA
IGRALKA

PAPAS

IT. MESTO
JUŽNO OD

TORINA
MESTO NA
FINSKEM

IVAN
PREGELJ
PREBI-
VALEC

ITALIJE

MESTO NA
JUŽNI
OBALI
CIPRA

ITALIJAN-
SKA JED
TURIST.

SREDIŠČE
V ŠVICI

DEL
MERILNE

PRIPRAVE
NA PUŠKI

IPD.

SLOVENSKI
IMITATOR

OLUPLJENA
DREVESNA

SKORJA

NEMŠKI
MINERALOG
(FRIEDRICH)

GR. SOPRA-
NISTKA
CALLAS

MESTO  IZ-
LIVA REKE

IRANSKI
NOMADI,
PREDNIKI

OSETOV

NATANČNO
MERILO

EDVARD
BENEŠ

GL. MESTO
EKVADORJA
SLOVENSKI
KOŠARKAR

UDRIH

RASTLINA
ZA OLJE IN
TKANINE
OKOREN
ČLOVEK

SLIKOVNA
UGANKA

NALIVNO PERO

NIZEK MOŠKI
PEVSKI GLAS

PRIPADNIK
ANTIČNE
FILOZOF-
SKE ŠOLE
IZ ELEJE

PREBIVA-
LEC

BARJA
KAJETAN

KOVIČ

PREBI-
VALKA
KENIJE

ŠPANSKI
MOTOCI-

KLISTIČNI
AS

PEDROSA

ZBIRKA ZAKONOV,
PREDPISOV ALI

PRAVIL

EDEN NAJ-
STAREJŠIH
LATINSKIH
PESNIKOV
(“ANALI”)

GRAJSKE NOVICE
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RazvedriloGRAJSKE NOVICE

REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je: 
Sanja Doležal

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Drago Slukan, Pod vrtačo 16, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Mirko Koritnik, Mali Cirnik 13, 8297 Šentjanž
3. nagrada: Darinka Urbančič, Krmelj 41a, 8296 Krmelj 

VICOTEKA

v šoli 

Ucitelj: “Janezek, naštej mi tri živali iz Afrike!”
Janezek: “Lev in dva krokodila.”

pohvala

Oče sprašuje Janezka kako je bilo v šoli in ta mu 
odgovori:
“Rekli so, če bi bili vsi takšni kot jaz bi šolo kar 
zaprli!”

SKRIVNI KOTIČEK – ALI  PA TUDI NE
Se nahaja na naSlovnici (fotografija SpoDaj). 
 Kam vodijo vrata na sliki?

IZREK ZA LEPŠI DAN
reči ljuDeM ne je Del prebujanja. 
Del prebujanja je, Da živite Svoje 

življenje, kot vaM uStreza. 
in razuMite: to ni Sebično. 

Sebično je zahtevati, 
Da nekDo Drug živi Svoje življenje 

tako, kot Se vaM zDi prav. 
   
   Anthony de Mello 

NAGRADE ZA MESEC JANUAR
1. nagrada: prstan srebrn, ki ga podarja Zlatarstvo Šalamon, 
           Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada:  uhani srebrni, ki jih podarja Zlatarstvo Šalamon, 
           Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada:  zapestnica srebrna, ki jo podarja Zlatarstvo Šalamon, 
           Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: rokovnik, ki ga podarja KŠTM Sevnica 

UGANKA 
za brihtne glavce 
   Ko pride njen čas,
   prinese nam mraz,
   snega nam nasuje
   in v led nas okuje. 

rešitev uganke za brihtne glave 
iz prejšnje številke
 jama 

izžrebanka:
 Klara Medved, Žirovnica 11, 
 1434 Loka pri Zidanem mostu

rešitev Skrivnega kotička
iz prejšnje številke je: 
 Smeško se smeje z Lisce (igrišče na Lisci)

izžrebanka:
 Albina Žvar, Pod vrtačo 20, 8290 Sevnica

POVEŽITE IN POBARVAJTE ...

KOMU SE MUDI?
Tri prejete rešitve bomo nagradili.



Restavracija Ajda - Hotel Ajdovec Trg svobode 1 8290 Sevnica 081 603 060 |  |  | 

www.

Slaščičarna Julija Sevnica Trg svobode 1 8290 Sevnica 07 81 61 051 info@slascicarna-julija.si |  |  |  | 

Facebook: Slaščičarna Julija  Instagram: slascicarnajulija|

Za hotel 1 stran za postavit  (po istem 
konceptu kot reklama v priponki, le 
zamenjat slike, pa tisti stavek iz postavitve 
za križanko dodati)
Vse material je v mapi na G

G/ ALENKA/HOTEL AJDOVEC REKLAMA 

Restavracija Ajda, kraj kjer s skrbnimi rokami in ljubeznijo 
povezujemo najboljše od blizu in daleč in ustvarjamo iz 

tradicionalne kulinarike nove gurmanske užitke.

www.hotel-ajdovec.com, tel.: 081 603 060
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