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BESEDE UREDNICE
Spet smo tukaj, skupaj z vami. Spet se 
bomo družili, obujali spomine in skupaj 
načrtovali. Čeprav je za nami obdobje 
nekoliko daljšega počitka, smo razmišljali 
o tem, kako bomo v prihodnje bogatili naš 
lokalni časopis.

Septembra se bo v občini veliko dogajalo. 
Uživali bomo lahko na raznih koncertih, 
festivalih, pokušali lokalne dobrote, se 
družili z najmlajšimi. Idej in načrtov je 
veliko, zato upamo, da nas ne preseneti kaj 

posebnega in bomo vse skupaj lahko dobro 
izvedli. 

Upam, da ste v poletnih dneh uživali, si 
nabrali novih moči in boste z nami tudi 
v prihodnje delili misli in ideje, da bomo 
skupaj ostajali tako dobri kot do zdaj. 

Pravijo, da kdor ne more kopičiti novega, 
dvigne staro. Zato imamo še poseben 
razlog, da vsak nov dan pozdravljamo z 
nasmehom.

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.

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, 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.

Fotografija 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 oktobra 2022, prispevke, 
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev 
pošljite najpozneje do 15. 9. na 
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj 
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

L E P O  V A B L J E N I  N A

ZA POMOČ DRUŽINI 
AMBASADORJA CVIČKA 
PETRA CAMLOHA

ORGANIZATOR:

Gostilna Meglič, Trebnje  Pizzeria Carmen, Mirna  Gostilna Jaklič, Šentrupret  
Bar Paradiž, Mokronog  Bife KZ Sevnica, Tržišče  Trgovina KZ Sevnica, Krmelj  

 Trgovina KZ Sevnica, Šentjanž  Trgovina KZ Sevnica Studenec  Trgovina KZ 
Sevnica KOC, Sevnica  Okrepčevalnica Mica, Sevnica  TA Doživljaj Posavje, Sevnica  
 Gostilna Strnad, Hotemež  Cvičkova fontana, Šmarjeta  Gostilna Karolina, Škocjan   

PREDPRODAJA VSTOPNIC PO 15€ DO ČETRTKA 8. 9. 2022:

 ČUKI  DOLENJSKIH 5  
 FIRBCI  VZROK  
 NOVI SPOMINI  NEMIR  
 POGUM  MANCA ŠPIK  
 TANJA ŽAGAR  
 MAMA MANKA 

VODITELJICA: JASNA KULJAJ

11. SEPTEMBER
IGRIŠČE PRI OŠ TRŽIŠČE

DOBRODELNI
KONCERT

2022 / 16:00
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Od 8. septembra do 9. oktobra letos 
poteka nacionalni mesec skupnega 
branja, vseslovenski praznik tiskane 
besede, njegov namen pa je spodbujati 
branje vseh generacij, še posebno mlajših. 
Digitalizacija vsakdanjega življenja 
je prinesla spremembe navad tudi na 
področju branja. Čedalje več knjig je 
dostopnih v digitalizirani ali zvočni obliki. 
Kako novi trendi vplivajo na bralne navade 
in delovanje knjižnic, smo se pogovarjali z 
direktorico Knjižnice Sevnica Anito Šiško. 

Na svetovnem spletu so dostopne skoraj 
vse informacije. Dnevne novice lahko 
spremljamo na portalih in družbenih 
omrežjih, knjige in znanstveno literaturo 
lahko beremo neposredno z zaslonov 
pametnih naprav, ali pa za ta namen 
uporabljamo specializirane elektronske 
bralnike. Založbe in knjižnice so se 
morale prilagoditi tem spremembam. 
Zdaj so tudi članom Knjižnice Sevnica 
na voljo elektronske in zvočne knjige. 
Ali zato zaznavate upad števila bralcev 
klasičnih knjig? Kolikšen delež izposoje 
predstavljajo elektronske in zvočne 
knjige? Menite, da je zaradi tehnološkega 
napredka obstoj klasične knjige ogrožen? 
Ne, na srečo se tega ne bojimo, ker je že 
iz zgodovine znano, da je bila klasična, 
»papirnata« knjiga že velikokrat »na 
preizkušnji« in se je vedno obdržala in 
prepričana sem, da bo tako tudi v prihodnje. 
Imamo še vedno veliko bralcev klasičnih 
knjig, naši bralci pa sledijo tudi napredni 
tehnologiji, govorim seveda o elektronskih 
in zvočnih knjigah, ki se najbolj izposojajo 
ravno med dopusti. Podobno je tudi s 
poslušanjem zvočnih knjig, ki so namenjene 
predvsem ranljivim skupinam (slabovidnim, 
starejšim …). V knjižnici radi rečemo, da 
beremo tudi z ušesi. Zato lepo vabim vse, ki 
imajo težave z vidom, pa bi radi brali, naj nas 
obiščejo ali pokličejo in jim bomo razložili, 
kako poslušati knjige. Delež izposoje 
elektronskih knjig je v primerjavi z izposojo 
»papirnatih« precej manjši, je pa res, da je 
tudi ponudba elektronskih knjig na trgu 

precej manjša. Delež izposoje elektronskih 
knjig je v primerjavi z izposojo »papirnatih«  
precej manjši, je pa res, da je tudi ponudba 
elektronskih knjig na trgu občutno manjša 
kot ponudba knjig v klasični obliki.

V poletnih mesecih je dostop do Knjižnice 
Sevnica zaradi poletnega delovnega časa 
omejen. Tako je bilo tudi v obdobjih, ko so 
veljale omejitve za preprečevanje širjenja 
virusa covida-19. Vendar pa se je knjižnica 
temu prilagodila in uvedla t. i. paketnik. 
Kako deluje? 
V obdobju, ko so veljale omejitve zaradi 
širjenja virusa, smo našim bralcem 
omogočili brezstično izposojo gradiva, ko 
je bila knjižnica za obiskovalce zaprta, to pa 
jim je omogočilo, da so lahko brali. Sevniška 
knjižnica je prva splošna knjižnica v Posavju, 
ki je januarja letos uvedla paketnik. Ta 
omogoča prevzem naročenega knjižničnega 
gradiva zunaj delovnega časa knjižnice 
(24/7). Za uporabo paketnika potrebuje 
član le mobilni telefon, s katerim prevzame 
gradivo, ki ga je pred tem naročil po telefonu, 
aplikacijo mCOBISS ali elektronsko pošto. 
Gradivo čaka bralca v paketniku 3 dni oz. 
72 ur od vložitve gradiva v paketnik. Se pa 
zavedamo, da veliko bralcev raje brska po 
policah, kot pa za iskanje gradiva uporablja 
samo računalnik. Knjižnica je namreč tudi 
kraj srečevanja, osebnih stikov med bralci in 
bralcev s knjižničarji, je mesto, na katerem 
marsikdo kakovostno preživlja svoj prosti 
čas, zato se trudimo biti bralcem na voljo »v 
živo« čim več časa. 

Konec leta 2020 je knjižnično gradivo 
postalo bolj dostopno tudi tistim, ki 
živijo v krajih, ki so od mestnih središč 
bolj oddaljenih, in so manj mobilni, saj 
jih je redno začela obiskovati Posavska 
potujoča knjižnica – bibiliobus. Kakšen je 
odziv? Kdo si izposoja več knjig v potujoči 
knjižnici – otroci za šolsko branje ali 
odrasli? 
Posavska potujoča knjižnica se je v svojem 
skoraj dveletnem delovanju med posavskimi 
bralci zelo lepo »prijela«. Opažamo, da je 
izposoja gradiva mlajšim uporabnikom 
(predvsem so to otroci v vrtcih in šolah) 
nekoliko večja od izposoje gradiva odraslim 
članom. Čeprav smo s številkami obiska in 
izposoje zelo zadovoljni, si želimo še več 
novih bralcev, zato vabim vse občanke in 
občane, ki bi se radi včlanili, da obiščejo 
potujočo knjižnico. Razpored postankov je 
vsak mesec objavljen v Grajskih novicah, 
članarine ni, bralci pa imajo gradivo lahko 
doma mesec dni. Največja prednost pa je, 
da knjižnica knjige pripelje v njihov kraj.

Kako pa je s strokovnim gradivom? Se v 
vaši knjižnici osredotočate na gradiva, ki 
jih uporabljajo srednješolci in študenti, 
ki obiskujejo izobraževalne programe 
v soseščini, ali poskušate zadostiti 
potrebam vseh smeri izobraževanja? Kako 
poteka medknjižnična izposoja? 

Splošna knjižnica mora zadovoljiti potrebe 
vseh skupin prebivalcev, med njimi tudi 
učencev, dijakov in študentov, za katere 
kupujemo gradivo ne glede na to, katero 
šolo obiskujejo. To pomeni, da si pri nas 
dijaki lahko izposodijo npr. tudi literaturo 
za gimnazijo. Če strokovnega gradiva 
nimamo, pa si ga člani lahko izposodijo 
prek medknjižnične izposoje. Če si knjigo 
izposodimo iz knjižnic na dolenjskem 
območju, je izposoja za člane brezplačna, 
saj jo financira ministrstvo za kulturo, 
iz preostalih slovenskih knjižnic (npr. iz 
visokošolskih ter drugih splošnih knjižnic) 
pa se medknjižnična izposoja plača. Veseli 
smo, da velikokrat od zadovoljnih študentov 
slišimo, da v naši knjižnici dobijo knjige, ki 
jih npr. v Ljubljani, Mariboru ni oz. so tam 
izposojene.

Zanimiv vir informacij je tudi Domoznanski 
oddelek sevniške knjižnice. Gre za živo 
zbirko informacij o dogodkih, društvih, 
ustanovah, podjetjih in posameznikih, 
ki so sooblikovali življenje v našem 
domačem okolju oziroma na območju 
delovanja knjižnice. Kdo lahko dostopa 
to teh zbirk informacij, v kakšni obliki so 
na voljo in za kaj je domoznanski oddelek 
tako dragocen in uporaben? 
Vsaka knjižnica je ponosna na domoznansko 
gradivo, ki priča o razvoju ter utripu 
neke skupnosti, in tako je tudi pri nas. 
Domoznansko gradivo, ki je v fizični obliki v 
1. nadstropju knjižnice, je dostopno vsem, 
ki potrebujejo kakršnokoli informacijo iz 
naše zbirke, veliko vsebin pa dodajamo tudi 
na regijski spletni portal Kamra.si; tovrstno 
gradivo je dostopno kjerkoli in kadarkoli. 
Informacije iz te zbirke so osnovni vir za 
raziskovanje sedanjosti in prihodnosti, hkrati 
pa so nenadomestljiv popis preteklosti in so 
zato še toliko bolj dragocene.

Knjižnica Sevnica z organizacijo razstav, 
potopisnih predavanj, literarnih večerov in 
drugih dogodkov ves čas aktivno podpira 
delovanje domačih društev in organizacij. 
Kaj načrtujete v jesenskih mesecih? 
Zelo si želimo, da bi po dolgem času 
prireditve spet lahko izvajali v živo, saj smo 
sestavili že kar obsežen seznam dogodkov. 
Za nami je že predstavitev knjige lokalnega 
vinogradniškega društva, načrtujemo pa 
izvedbo različnih strokovnih predavanj 
(npr. 14. septembra bomo gostili patra 
Karla Gržana) in potopisnih predavanj (npr. 
predavanje Pod morjem okoli sveta, pa 
predavanje Sevničanke Barbare Resnik o 
slovenski planinski poti), pozabiti pa ne 
smemo tudi na literarne večere in ure pravljic 
za najmlajše. Skratka, dogajalo se bo veliko, 
zato bralci Grajskih novic lepo vabljeni v 
knjižnico.

Z Anito Šiško se je pogovarjala Neža Nemec. 

ANITA ŠIŠKO, DIREKTORICA KNJIŽNICE SEVNICA

GRAJSKE NOVICE Intervju
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sodelujem

sobivam soodločam

POBUDA OBMOČJE KLJUČNA BESEDA ZA
GLASOVANJE

Gasilske mize in klopi na Artu Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec pobuda1
Gumijasta podloga, nova igrala in ureditev okolice na igrišču
Dolnje Brezovo Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec pobuda2

Pohištvena oprema za gasilsko mladino PGD Blanca Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec pobuda3
Obnova perišča v Rovišču Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec pobuda4
Postavitev vodnjaka ali fontane v Sevnici Območje 2: KS Sevnica pobuda5
Senzorični vrt v Sevnici Območje 2: KS Sevnica pobuda6
Seunška odprta kuhinja večkrat na leto Območje 2: KS Sevnica pobuda7
pasji park in pasji pitniki v sevnici Območje 2: KS Sevnica pobuda8
dostop za invalide in sanacija sanitarij v večnamenskem domu
NA Šmarčni Območje 3: KS Boštanj pobuda9

Obnova kurilnice in osvežitev odra dvorane TVD Partizan Območje 3: KS Boštanj pobuda10
Vzpostavitev mreže meteoroloških postaj Območje 3: KS Boštanj pobuda11
Ureditev vaškega igrišča na Vrhu pri Boštanju Območje 3: KS Boštanj pobuda12
Nova oprema za Kulturni dom Lukovec Območje 3: KS Boštanj pobuda13
Defibrilator za Kulturni dom Lukovec Območje 3: KS Boštanj pobuda14
Gradnja pomožnega objekta pri Gasilskem domu Boštanj Območje 3: KS Boštanj pobuda15
Postajališče za avtodome v Krmelju Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž pobuda16
Postavitev usmerjevalnih tabel v Šentjanžu in prenova spletne
strani turističnega društva

Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž pobuda17

Novi prostori Društva vinogradnikov Šentjanž Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž pobuda18
Delna obnova fasade pri vhodu v Kolonijo 54 in Galerijo Krmelj Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž pobuda19
Naprave za razvlaževanje Galerije Krmelj Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž pobuda20
Solarna svetilka pri odcepu za Rogačice Območje 5: KS Tržišče in KS Primož pobuda21
Klopi za igrišče v Češnjicah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož pobuda22
Ureditev okolice gasilskega doma Telče Območje 5: KS Tržišče in KS Primož pobuda23
Označevalne table in novoletna dekoracija v Tržišču Območje 5: KS Tržišče in KS Primož pobuda24
Prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče Območje 5: KS Tržišče in KS Primož pobuda25
Namestitev klopi in košev za pasje iztrebke v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje pobuda26
Posodobitev otroških igral v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje pobuda27
Solarne svetilke ob sprehajalni poti ob Savi Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje pobuda28
Postavitev kozolca za plakatiranje in dveh oglaševalskih
panojev

Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje pobuda29

Pošljite SMS na 030 400 360* s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate.
SMS glasovanje ZA UMESTITEV POBUD V OBČINSKI PRORAČUN 2023

ključne besede za glasovanje:

Podrobni opisi projektov 
so dostopni na 
spletni strani 
Občine Sevnica:

V proračun Občine Sevnica za leto 2023 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo
prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti
pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov
ima prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

*Vsak poslan SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem
veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja.
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V NOVO ŠOLSKO LETO 

Z novimi zvezki, ošiljenimi svinčniki in 
barvicami, z očiščeno šolsko torbo in copati 
otroci začenjajo novo šolsko leto, polno 
izzivov in pričakovanj. V sevniški občini 
deluje sedem vzgojno-izobraževalnih 
zavodov: Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica s podružnicama v Loki pri Zidanem 
Mostu in na Studencu, Osnovna šola 
AneGale Sevnica, Osnovna šola Boštanj, 
Osnovna šola Blanca, Osnovna šola Krmelj, 
Osnovna šola Tržišče in Osnovna šola 
Milana Majcna Šentjanž. V novo šolsko leto 
letos vstopa 1579 šolarjev, med njimi je 164 
prvošolcev. V vrtce na območju sevniške 
občine, ki delujejo na osmih lokacijah, bo na 
začetku septembra vključenih 781 otrok v 44 
oddelkih. 

Na šolah so v poletnem času potekala različna 
obnovitvena, vzdrževalna, investicijska 
dela, skladno s potrebami in v dogovoru z 
ravnatelji šol. Največja trenutno aktualna 
investicija je obnova in dogradnja Osnovna 
šola Blanca. Šola bo s prenovljenim vhodom 
dobila novo zunanjo podobo, z razširitvijo 
kuhinje in posodobitvijo kuhinjske opreme 
pa bodo učenci v novem šolskem letu obroke 
jedli v prenovljeni jedilnici. Poteka tudi 
ureditev dodatnih igralnic za potrebe vrtca 
Panorama Boštanj. V jesenskih mesecih pa 
se bodo začela tudi dela za gradnjo nove 
Osnovne šole Ana Gale Sevnica. 

Začetek novega šolskega leta zahteva še 
posebno pozornost voznikov. 

Najmlajši udeleženci v prometu se s 
cestnoprometnimi pravili šele spoznavajo, 
zato je previdnost pri vožnji nujna. Na 
zmanjšanje hitrosti in pozornost na 
najmlajše pri vseh vzgojno-izobraževalnih 
zavodih opozarjajo tudi osvežene talne 
označbe. Prav posebno vlogo v začetku 
šolskega leta pa imajo številni prostovoljci, 
ki v prvi šolskih dneh skrbijo za dodatno 
varnost otrok na šolskih poteh. 

Otokom, staršem in zaposlenim v vzgojno-
izobraževalnih zavodih želimo prijetne in 
uspešne šolske dni. G
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PRIREDITVE 
OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU 2022

 
November je po tradiciji namenjen 
praznovanju občinskega praznika, druženju 
in povezovanju. Priprava tradicionalnega 
koledarja dogodkov ob občinskem prazniku 
tudi letos zahteva odgovornost, da tradicijo 
prilagodimo razmeram časa. Društva, zveze 
društev ter podjetja in organizacije v občini 
Sevnica vabimo, da nas seznanite o nameri 
priprave dogodkov v počastitev občinskega 
praznika. 

Vabimo vas, da nam podatke na izpolnjenem 
obrazcu, dostopnem na občinski spletni 
strani, posredujete najpozneje do 30. 
septembra 2022 na naslov Občine Sevnica 
(Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica) ali po e-pošti 
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si, ali pa 
najavo podate po spletnem obrazcu. 

Priporočila organizatorjem prireditev za 
preprečevanje širjenja okužbe z virusom 
SARS-Cov-2, ki jih je pripravil Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, so dostopna na 
spletni strani Občine Sevnica.

Za dodatne informacije in pojasnila lahko 
pokličete v Kabinet župana Občine Sevnica 
na telefonsko številko 07/81 61 213.

PRIJAVA ŠKODE
ZARADI SUŠE NA 

KMETIJSKIH PRIDELKIH
Upravičenci lahko vlogo za prijavo škode 
zaradi suše oddajo Občini Sevnica do 
21. septembra 2022 osebno ali po pošti 
priporočeno na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19 a, Sevnica.

Izpolnjeno vlogo je potrebno oddati na 
predpisanem obrazcu, ki je dostopen na 
občinski spletni strani ali na sedežu občine. 
Obvezna priloga k vlogi je kopija zbirne 
subvencijske vloge za leto 2022. 

Za dodatne informacije in pomoč pri 
izpolnjevanju obrazca se lahko obrnete 
na Oddelek za gospodarske dejavnosti 
Občine Sevnica, osebno ali na 07 81 61 
205. 

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo 
sredstev, če bo Vlada RS sprejela predpisan 
program odprave posledic škode zaradi suše 
v letu 2022.

Osvežene talne označbe 
pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica

RAZPIS ZA ZBIRANJE 
PREDLOGOV ZA 

DOBITNIKE OBČINSKIH 
PRIZNANJ

Občina ob svojem prazniku, 12. novembru, 
podeljuje priznanja občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem, drugim 
organizacijam in skupinam, ki pomembno 
pripomorejo k boljšemu, kakovostnejšemu 
in polnejšemu življenju občanov, razvoju 
in ugledu Občine Sevnica na področju 
gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, 
ekologije, znanosti in drugih področjih 
človekove ustvarjalnosti.

Predloge za podelitev priznanja lahko 
podajo občani, podjetja, zavodi, društva, 
združenja, druge organizacije in skupine ter 
organi lokalne skupnosti.
Razpisna dokumentacija je dostopna v 
Splošni službi Občine Sevnica in na občinski 
spletni strani:

Rok za oddajo predlogov je 15. september 
2022.

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI
 

Trajnostna mobilnost je hoja, kolesarjenje, 
uporaba javnega potniškega prometa ali 
alternativnih oblik mobilnosti. Njen cilj je 
zagotavljanje učinkovite in enakopravne 
dostopnosti za vse, zmanjšanje uporabe 
osebnih avtomobilov in porabe energije 
ter izboljšanje kakovosti življenja. Slogan 
letošnjega evropskega tedna mobilnosti, 
ki bo potekal od 16. do 22. septembra, je 
Trajnostno povezani.

V sklopu te vsakoletne akcije bodo potekale 
različne aktivnosti, med njimi tudi že 
tradicionalno kolesarsko popotovanje S 
kolesom ob Savi od Radeč do Brežic, ki 
bo v soboto, 17. septembra. Na ta dan 
bo v središču Sevnice tudi parkirni dan – 
parkirišče pri Kmečki tržnici Sevnica se bo za 
en dan spremenilo v prostor, ki bo namenjen 
ljudem, in ne avtomobilom.

Posamezniki, skupine, razredi, ekipe, 
društva in organizacije lahko tudi letos 
sodelujete v posebnem pohodniškem 
izzivu in v spletnem portalu gibaj.sevnica.
si beležite pohode, spremljate število 
prehojenih, pretečenih ali prekolesarjenih 
kilometrov in sočasno tudi prihranek izpusta 
CO2 ter ocenjeno porabo kalorij.

GRAJSKE NOVICE Občinske strani

#sevnicagibajse
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USPEŠNO ZAKLJUČEN 
12. ARTEKO ŠENTJANŽ
 

V Peklu pri Šentjanžu je v organizaciji Zavoda 
MUK Qra iz Sevnice in Turističnega društva 
Šentjanž od 5. do 10. julija potekal že 12. 
ArtEko Šentjanž. Na prenovljeni domačiji 
Felicijan so se pod umetniškim vodstvom 
Jerce Šantej letos družili in ustvarjali Andrea 
Bambic iz Nemčije, Suzana Stojadinović 
iz Srbije, Maja Pogačnik iz Štanjela, Lojze 
Kalinšek z Brnika, Boštjan Gunčar s Kranja, 
Nevenka Flajs iz Krmelja, Tone Zgonec iz 
Boštanja in Nena Bedek, Matic Svažič in 
Ana Jazbec iz Sevnice. Tema letošnjega 
art simpozija je bila Čista misel. Umetniški 
vsakdan so v Peklu gostom popestrili Rok 
Petančič s predstavitvijo posavskih vin in 
degustacijo, Zoran in Jani Košir ter Andrej 
Fon z glasbenim večerom ter Vladimir Janc 
z jutranjo gong kopeljo in ubranim petjem. 

Ob šumenju dveh potokov, obdanih z 
zeleno, so pod čopiči in s fotoaparati svoje 
čiste misli ustvarjalci prelivali na slikarska 
platna in fotografijo. Maja Pogačnik, ki 
ustvarja izključno z naravnimi materiali in 
pigmenti, je svoj trajni pečat v naših krajih 
pustila s poslikavo drevesa, ki krasi prostor 
nad izvirom stoletne vode. Že tradicionalno 
se je dogajanje sklenilo v soboto zvečer z 
odprtjem delovne razstave. Obiskovalci so 
si lahko nastala dela ogledali na pročelju 
Felicijanove domačije in se z umetniki 
družili ter si izmenjali čiste misli in vtise. 
Organizatorji so nedvomno ponosni, da jim 
je dogodek brez prekinitve zaradi epidemije 
uspelo izpeljati že 12. zapored. Da so vsako 
leto boljši, sporočajo tudi udeleženci ArtEka, 
ki se nanj radi vračajo in vedno znova povedo, 
da je ArtEko ena od najboljših kolonij, ki so 
jih kdaj obiskali. Piko na i dogodku zagotovo 
dodajo okolje, v katerem se odvija, in prijazni 
gostitelji. Vsem skupaj povabilo, da si dela 
ogledate zadnjo nedeljo septembra na 
Repovževi štali v sklopu Šentjanške tržnice.

Petra Majcen

Foto: Vir Zavod MUK QRA

AMBROZIJA, 
ZELO NEVARNA 
ZA NAŠE ZDRAVJE
 

Ambrozija je pelinolistna rastlina, ki izvira iz 
Severne Amerike in velja za glavnega krivca 
za seneni nahod. V prejšnjem stoletju so jo 
v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes 
žitu in oljnicam.
Pelod je izjemno alergen in povzroča težave 
ljudem v bližnji in daljni okolici rastišč 
(merjeno tudi v kilometrih). Rastlina nima le 
negativnega vpliva na naše zdravje, z rastjo 
izpodriva in uničuje avtohtone rastline in 
zmanjšuje količino kmetijskega pridelka. 
Posredno pa lahko v vrtu povzroča okužbe s 
črno listno pegavostjo.
V Sloveniji se je ambrozija razširila v 
zadnjih 25 letih na zemljiščih ob železnicah, 
avtocestah, rekah in na slabo vzdrževanih 
opuščenih kmetijskih zemljiščih.

Ambrozija je 
predvsem plevel 
z a p u š č e n i h , 
n e o b d e l a n i h 
površin. Največ 
je najdemo ob 
neuglednih mestih 
ali smetiščih ter 
površinah ob 
cestah, železniških 
p r o g a h , 
gramoznih jamah, 
g r a d b i š č i h , 
poljih, ob vodnih 

poteh, območjih mest ter zasebnih vrtov. 
V zadnjem času se pojavlja tudi pri nas v 
Sloveniji kot plevel v okopavinah (sončnice, 
sladkorna pesa, krompir, koruza). Največje 
potencialno žarišče ambrozije so zapuščene 
njive in travniki. 
Cvetni prah ambrozije spada med 
najpogostejše povzročitelje senenega 
nahoda, alergičnega rinitisa in povzroča 
hude simptome podobne astmi.
Alergeno reakcijo prepoznamo po 
simptomih, kot so:
· kihanje, ščemenje v nosu, vodeni izcedek iz 
nosa,
· otečene veke, ščemenje v očeh,
· oteženo dihanje.
Zakonsko predpisano odstranjevanje 
oziroma zatiranje
Skladno s predpisi morajo imetniki zemljišč 
sami odstranjevati ambrozijo na kmetijskih 
in tudi nekmetijskih zemljiščih. Pelinolistna 
ambrozija začne vznikati že zgodaj 
spomladi, cveteti pa začne sredi julija in cveti 
vse do oktobra. Seme začne dozorevati 
avgusta. Imetniki zemljišč morajo poskrbeti, 
da ambrozija ne cveti in ne semeni.

Rastlino je treba čim prej izpuliti s 
koreninami. V primeru večjih rastlin je 
potrebna večkratna košnja pred cvetenjem. 

Več informacij: Služba za varstvo rastlin na 
KGZS – Zavod Novo mesto

Povzela: Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

ČETRT STOLETJA 
GASILSKIH IGER
NA CIRNIKU 
 

Tretjo soboto julija smo na Velikem Cirniku 
zelo uspešno izpeljali 25. Gasilske igre brez 
meja. 
Prve GIBM so bile leta 1997, letos so bile 
torej že 25. po vrsti, saj enih zaradi korone 
ni bilo. Dolga tradicija iger je tudi zaradi 
posebnosti, kjer se ena vedno odvija na stari 
ročni brizgalni še iz 19. stoletja, nasploh so 
vedno različne in času prilagojene igre, ki 
povezujejo ekipe in omogočajo nepozabne 
trenutke. Zato se udeleženci radi vračajo, 
zdaj že druga generacija, na to smo Cirničani 
tudi zelo ponosni. Tokrat smo lahko prvič 
postavili veliki šotor, zato smo hvaležni 
Občini za umestitev igrišča na utrjeno 
podlago, ki smo jo pripravili gasilci. 

Letošnjih iger se je udeležilo 18 ekip iz 
Dolenjske, Suhe krajine, Štajerske, Osrednje 
Slovenije, Zasavja in Posavja, skupno iz 
osmih občin. Med ženskimi ekipami je 
bila najboljša iz Ševnice nad Mirno, sledile 
so šentjanške gasilke in tretje gasilke iz 
Strug. Od moških in mešanih ekip je po 
nekaj letih spet slavil Primož in za njimi 
gasilci iz Svibnega ter tretji mladi šentjanški 
pripravniki. Vsem ekipam je bila najbolj všeč 
zadnja igra z ročno brizgalno Ragin. 
Kulturni program pred razglasitvijo je bil 
namenjen visoki obletnici iger z nastopom 
šentjanških jurjevalcev, naprej je za ples in 
dobro voljo skrbel ansambel Šentjanci. V 
nedeljo smo imeli Pušel´šank in srečanje 
upokojencev KS Šentjanž in tako smo 
zaključili 25. cirniške Gasilske igre brez meja. 

Za PGD Veliki Cirnik Zdravko Remar

GRAJSKE NOVICETurizem

Cirniški gasilci predstavljajo igro.  
Foto: Lea Tori
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GROFICA MATHILDE SE VRAČA
 
S septembrom se na grad Sevnica vračajo nočni ogledi gradu in srečanja z grofico Mathilde. 
Vabimo vas, da se odpravite na vodeno doživetje, ki vas ne bo pustilo ravnodušnih. Noč ima 
svojo moč, pravijo. In v soju sveč se odstirajo druge skrivnosti. Grajski zidovi jih imajo brez 
dvoma veliko. Popestrite si večer z obiskom na sevniškem gradu in se v spremstvu vodnice 
podajte na spoznavanje likov in zgodb, ki so zaznamovali ta osrednji zgodovinski, kulturni 
in protokolarni objekt. Pozdravila vas bo tudi zadnja lastnica gradu, grofica Mathilde Arco 
Zinneberg. Rezervirajte vstopnico na dozivljaj@kstm.si ali na spletni strani www.visit-
sevnica.com. Razpisani termini: 1. 9., 2. 9., 3. 9., 22. 9., 23. 9., 24. 9., 29. 9., 30. 9., 1. 10., 13. 
10., 14. 10., 15. 10., 17. 11., 18. 11., 19. 11., 1. 12., 2. 12., 3. 12. 2022. 
Vabljeni. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

NAMIG ZA PREMIK
Sevn'ška kuhinja na trgu
 
Prvi konec tedna septembra se v staro 
mestno jedro vrača tradicionalni kulinarični 
dogodek – Sevn'ška kuhinja na trgu. 
Poskrbljeno bo za lokalno kulinariko, 
posavska vina in pivo, delavnice za 

otroke, pripravljata se tržnica ponudnikov 
kolektivne blagovne znamke Sevnica 
Premium in glasbena poslastica. S pesmijo 
bosta zbrane pobožala Sara Praznik in 
Primož Lisec. Zakaj ne bi občutka poletja 
prenesli v prve jesenske dni?

Vabljeni, da se nam pridružite na Sevn'ški 
kuhinji na trgu v petek, 2. 9., med 17. in 22. 
uro, v parku pri Občini Sevnica. 

Gurmanskim užitkom pa se bo mogoče 
predajati še ves mesec september. Od 25. 
avgista do 30. septembra se bo v Posavju 
v sklopu meseca Okusov Posavja zvrstilo 
kar deset kulinaričnih in vinskih dogodkov. 
Pod sloganom Sveže – okusno – lokalno 
trije dogodki tudi v občini Sevnica. Dne 15. 
septembra bodo s sprehodom po Posavju 
radovednim dušam zadostili v Gostilni 
Repovž, 17. septembra ekipa Restavracije 
Ajda vabi na Lokalni pozdrav jeseni s plesno 
glasbo, 23. septembra pa se bo na Turistični 
kmetiji Grobelnik odvil Steak Wagyu 
Angus in Tajfl večer. O dogodkih lahko več 
preberete na spletni strani Okusi Posavja. 
Poznate tri skrivnosti življenja? Jej dobro, 
živi preprosto in se pogosto smej. Naj bodo 
popotnica v dolgo, barvito in okusno jesen. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

SEVNICA

2. 9. 2022
17.00 do 22.00

STARO 
MESTNO JEDRO

VSTOP PROST

SEVNICA

PETEK

Poleg kulinarike, vina, piva 
še otroške delavnice in glasbena popestritev. 

Prihajata Sara in Primož, akustični duet.

Člani smo si edini v iskanju rešitev za več 
povezovanja in sodelovanja ter pripravljeni 
deliti dobre prakse ter izkušnje, z namenom 
nadgradnje, napredka, razvoja in prijaznejše 
izkušnje za ponudnika in obiskovalca.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICE Turizem

MREŽA KOLEKTIVNIH 
ZNAMK 
po vzoru Izvorno slovensko čedalje 
močnejša
 
Konec avgusta je v Idriji potekalo 3. srečanje 
koordinatorjev kolektivnih blagovnih znamk 
po modelu Izvorno slovensko, del tega pa 
je tudi leta 2019 vzpostavljena kolektivna 
blagovna znamka Sevnica Premium. Gre 
za lokalne živilske pridelke in izdelke, 
rokodelske izdelke, vodena doživetja, 
namestitve, tudi Hiše kulinarike, Hiše vin itd., 
ki jih odlikuje certifikat odličnosti. V zdaj že 
15 znamkah so združeni ponudniki, ki sledijo 
načelu spoštovanja dediščine in tradicije, 
trajnosti, delovanja, prijaznega do okolja, 
edinstvenosti in pristnosti. Mreža povezuje 
predstavnike teh kolektivnih blagovnih 
znamk z območja celotne Slovenije. 
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SLIKARSKA DELAVNICA 
IN MASTERCLASS Z 
NIKOM ANIKISOM
 

Julija je na prostem v bližini sevniškega gradu 
potekala enodnevna slikarska delavnica 
s priznanim slikarjem Nikom Anikisom. 
Udeleženci so ustvarjali v oljni tehniki starih 
mojstrov in platna obogatili s čudovitimi 
razgledi na pokrajino. Vabljeni k prijavi na 
zadnjo slikarsko delavnico, ki bo septembra 
na isti lokaciji. 

Grad Sevnica je avgusta gostil izjemno 
10-dnevno slikarsko delavnico Masterclass 
z Nikom Anikisom, ki je bila navdihnjena 
po pripovedi zadnje lastnice sevniškega 
gradu, grofice Mathilde Arco Zinneberg. 
Udeleženci so ustvarjali v klasični slikarski 
tehniki olje na platnu, po izročilu znanja 
starih slikarskih mojstrov, katerih veščine si je 
priznani akademski neorenesančni slikar Nik 
Anikis pridobival po vsem svetu. Talentirani 
udeleženci so upodobili motiv Mathildinega 
soproga, konjeniškega majorja Arthurja, 
kmalu pa bodo dela udeležencev na ogled 
tudi za širšo javnost. Naslednji Masterclass 
bo avgusta 2023, več pa lahko preberete in 
izveste na: www.anikis.com, info@anikis.
com, 040 426 493.

Nik Anikis Art

Julijska delavnica

SEVNIŠKO
GRAJSKO POLETJE
 

Sevniško grajsko poletje je v polnem teku. 
Pod krošnjami dreves mogočnega parka in 
na grajskem dvorišču se je zvrstilo že veliko 
dogodkov, nekaj poletnih utrinkov pa lahko 
preberete tukaj.

Konec junija je shagadelic atmosfera 
obarvala zidove gradu, ko je nastopila 
skupina Joker Out. Najbolj zagreti 
obiskovalci, ki jih ni bilo malo, so prišli 
na prizorišče več kot uro prej, da so si 
zagotovili prostor tik ob odru. Fantje so s 
svojo mladostno in igrivo energijo navdušili 
(pretežno mlado) občinstvo, ki je poznalo 
skoraj vse njihove pesmi. Dve uri trajajoči 
koncert je minil kot v hipu, potem pa so si 
člani skupine vzeli čas za svoje oboževalce.

Tisti najmlajši so v atriju gradu Sevnica 
obiskali čudežno deželo Vililandijo, v kateri 
je bilo vse mogoče. V predstavi Čarobna 
Vililandija smo spremljali zgodbo o dveh 
Malinih, ki sta želela postati velika čez noč, 
in v kakšno godljo sta se posledično zapletla. 
Predstava o odraščanju skozi otroške oči 
je s svojo krasno scenografijo in kostumi, 
zanimivo glasbo in humorjem nastopajočih 
igralcev nasmejala male in velike, hkrati pa 
spomnila, kako lepo je biti otrok.

Vroč julijski večer sta še bolj razgrela 
komično-glasbeni duo Perica Jerković in 
Robert Petan, ko sta na grajskem dvorišču 
uprizorila svojo stand up komedijo Zbogom 
korona, mi gremo na dopust. 

Joker Out

RAZSTAVA V 
OKNU RADOGOST 
HRVAŠKEGA 
SLIKARJA TOMISLAVA 
PETRANOVIĆA - RVATA 
 

UMETNOST NAS VODI V KRAJE 
GLOBOKEGA RAZMIŠLJANJA 

IN ZAZNAVANJA. 
Arooj Aftab 

Septembrski gost v Oknu Radogost na 
našem gradu je lani preminuli hrvaški 
slikar Tomislav Petranović - Rvat. Je eden 
od svojsko prepoznavnih slikarjev, ki je v 
plejadi slikarjev naivcev druge generacije 
avtodidaktično vstopil v svet likovne 
umetnosti.

V svojem ustvarjanju prestopa, združuje 
in staplja poduhovljeno trenutnost s 
preživetim in vizio prihodnosti. Vse s svojo 
občutljivo čutnostjo prostora v svojem 
miljeju. 
Petranovićev zakramentalni čas 
naive vključuje nadrealizem, prežet z 
onitarističnim slikarstvom. 
Razstava bo odprta v sredo, 7. septembra, 
in si jo bo mogoče brezuvodne uradne 
prireditve ogledati do 1. oktobra.

SLIKARJEV SVET JE POETIČNO SPOKOJEN 
IN POVZDIGNJEN V BREZČASNO 

OBČUTENO UMETNOST. 
Milček Komel

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICEKultura

Čarobna Vililandija

Robert Petan in  Perica Jerković

Spomnila sta nas na eno bizarnejših obdobij 
našega življenja ne dolgo nazaj, ko smo 
bili prisiljeni ostati doma in ko je bilo nujno 
čim prej poskrbeti za zaloge WC-papirja. S 
svojimi norimi anekdotami, izvirnimi šalami 
in zabavnimi songi sta občinstva nasmejala 
do solz. 

Sevniško grajsko poletje pa se še ni končalo. 
V času izdaje Grajskih novic je na sevniškem 
gradu nastopila Nina Pušlar. 

Vir: KŠTM Sevnica

Nina Pušlar

KULTURNA
DVORANA  
SEVNICA

ABONMA 2022/2023

Spoštovani ljubitelji gledališča,

obveščamo vas, 
da bomo v letošnji sezoni 2022/2023 
organizirali otroški in odrasli abonma. 

Vpis v abonmaja 
bo potekal v začetku oktobra.

Več informacij, ko bo sestavljen program na: 
www.kstm.si/abonma 

SEVNICA

ODRASLI ABONMA

OTROŠKI ABONMA
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V vaseh/krajih občine Sevnica lahko vidimo številne sledi:
- kulturne dediščine (stavbe, detajli stavb, običaji, kulinarika …),
- bogastva naravne dediščine (hribi, polja, gozdovi, reke, potoki, ribniki ...).

Zveza kulturnih društev Sevnica

POGOJI
SODELOVANJA

TEMA

FOTOGRAFSKI
NATEČAJ
KULTURNA IN NARAVNA
DEDIŠČINA OBČINE SEVNICA

Sodelujoči avtorji soglašate z obdelavo osebnih podatkov za potrebe natečaja
v skladu z varstvom osebnih podatkov. Fotografije postanejo s sodelovanjem
na natečaju trajna last ZKD in JSKD Sevnica in jih lahko le-ta uporabljata za
namene lastne promocije.

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA OBČINE SEVNICA

Prijavnico in fotografije pošljite najpozneje do nedelje, 16. oktobra 2022
na e-naslov oi.sevnica@jskd.si, fotografije lahko pošljete tudi preko 
We Transferja. 
Med prispelimi fotografijami, ki bodo ustrezale vsem pogojem razpisa, bo
strokovna komisija izbrala 15 najboljših fotografij. 
Avtorji izbranih fotografij boste prejeli praktične nagrade.

 
Na fotografskem natečaju lahko avtorji sodelujete z največ tremi (3)
fotografijami v črno-beli ali barvni tehniki. 

Fotografije je potrebno oddati v digitalni obliki (jpg), pri čemer je daljša stranica
fotografije med 2000 in 3500 pxl. 

Fotografije morajo biti brez dodatnih obrob, podpisa avtorja in datuma.

Vse ljubitelje fotografije vabimo k sodelovanju na natečaj, da v vsakdanjem utripu
življenja v naših vaseh/krajih ujamete svoj trenutek kulture in narave.

� 

PRIJAVA 
IN  ODDAJA

FOTOGRAFIJ

AVTORSTVO
FOTOGRAFIJ

VEČ
INFORMACIJ

Več informacij v zvezi z razpisanim fotografskim natečajem dobite na telefonski
številki 041 328 166 ali na elektronskem naslovu oi.sevnica@jskd.si

Izbrane fotografije bomo ob občinskem prazniku v mesecu novembru 2022
razstavili v preddverju Trškega dvorca v Sevnici.            

RAZSTAVA

SPLETNA PRIJAVNICA

POLETNE LIKOVNE 
POČITNIŠKE 
DELAVNICE MORJE IN 
SONCE
 

V prijetnem ambientu parka pred stavbo 
Občine Sevnica in v atriju kulturnega doma v 
Krmelju so julija potekale poletne počitniške 
likovne delavnice za otroke. 

Na delavnici so otroci spoznali različne 
kombinacije in tehnike, kadriranje motiva in 
zaključno postavitev. Nastalo je 22 čudovitih 
izdelkov z morskim motivom.
Delavnico je vodila grafična oblikovalka 
Nevenka Flajs.
Organizatorja počitniških delavnic za otroke 
sta bila JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Foto: Nevenka Flajs

BUCIKE NA 
40. FESTIVALU 
IDRIJSKE ČIPKE 
 

V nedeljo,19. junija, smo se članice 
Klekljarske skupine Bucike iz Sevnice 
odpravile na izlet v Idrijo na 40. festival 
idrijske čipke. Ker že dve leti zaradi covida 
nismo imele izleta, smo komaj čakale, da nas 
avtobus odpelje proti Idriji. Dan smo začele 
kot navadno, s smehom in klepetom.

Spotoma smo se ustavili ob Idrijci in 
uživali ob sprehodu, poučile pa smo se 
tudi o klavžih in njihovi zgodovini. Pot smo 
nadaljevali do središča festivala, tam pa smo 
uživale v razstavah čudovitih čipk, nakupile 
smo veliko novih vzorcev, se srečale s 
klekljarskimi prijateljicami iz drugih krajev 
in si ogledale zelo raznovrstno ponudbo 
stojnic.

GRAJSKE NOVICE Kultura

LIKOVNA RAZSTAVA 

Marka Okorna in fotografska razstava 
Jožeta Teraža
V poletni mesecih julija in avgusta je Trški 
dvorec v stari Sevnici krasila fotografska 
razstava z naslovom Ptiči. pripravil pa jo je 
dolgoletni sevniški ljubiteljski fotograf Jože 
Teraž. 
»Na polički« v pisarni JSKD in ZKD Sevnica 
pa je svoja odlična likovna dela na ogled 
postavil Sevničan Marko Okorn. Svojo 
razstavo je poimenoval Letni časi. 
Septembra lepo vabljeni na ogled likovne 
razstave Nevenke Flajs iz Krmelja in 
fotografske razstave Martina Uraniča iz 
Sevnice.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Avtor Marko Okorn

Avtor Jože Teraž

S posebnim veseljem pa smo se ustavili pri 
stojnicah Sevničanov, ki so predstavljali 
blagovno znamko Sevnica Premium.
Utrujeni, a z veliko željo po ustvarjanju smo 
se proti večeru vrnili v Sevnico.Če se želite 
pridružiti naši skupini, vljudno vabljeni.

Tina Železnik, Bucike Sevnica
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Tretji dan je bil Dan za koncert v parku. 
Nastopila sta Tina Marinšek in Daniel 
Vezoja z bendom. Oba sta že dobra znanca 
slovenske glasbene scene. Tino poznamo 
s televizije in kot nekdanjo pevko Tabujev, 
Daniel pa je domačin iz Brežic in, kot so pri 
Mladini zapisali, je njegov album »eden 
izmed najbolj zaokroženih in zrelih prvencev 
kakšnega slovenskega avtorja v zadnjem 
času. Plošča, ki še kako presega slovenske 
meje.« 

Kot gost večera je nastopila skupina Crvena 
jabuka, pop-rockovska skupina iz nekdanje 
Jugoslavije, ki izvira iz Sarajeva, trenutno 
pa deluje v Zagrebu. V nekdanji Jugoslaviji 
so bili ena najuspešnejših, produktivnih, 
najboljših in najbolj popularnih skupin vseh 
časov. 

Hvala vsem, ki ste s svojo udeležbo na 
dogodku podprli izvedbo kitarijade.

Štandgas

FESTIVAL MLADIH 2022 
IN 15. KITARIJADA
 

V tednu med 16. in 20. avgustom je bilo 
v Sevnici zelo pestro. V prekrasno okolje 
grajskega parka na gradu Sevnica se je vrnil 
Festival mladih. Festivalsko dogajanje je 
potekalo ves teden in se zaključilo na igrišču 
pri bazenu s 15. Kitarijado z glavno zvezdo, 
skupino Crvena jabuka. Festival mladih 
2022 je bil zelo pisano obarvan, vsebina pa 
raznovrstna in namenjena prav vsem.

Prvi dan festivala je bil v torek, 16. avgusta. 
V parku je potekal Dan za zdravje, na njem 
pa kar 4 aktivnosti za krepitev odpornosti 
in splošnega zdravja. Najprej je bila na vrsti 
teorija Tao face joge, za tem praksa obrazne 
joge, sledila je izvedba klasične joge, ki 
poteka na gradu vsak torek v izvedbi Društva 
joga v vsakdanjem življenju, zaključili pa 
smo s sprostitvijo ob zvočni kopeli. Med 
aktivnostmi smo veliko klepetali ter si 
izmenjevali izkušnje in tudi nasvete. 

Drugi dan festivala je bil v sredo, 17. avgusta, 
potekal pa je Dan za družine. Ta dan je bil 
zelo pester in poln raznih aktivnosti. Glavna 
atrakcija so bile gledališka predstava za 
otroke, napihljiva igrala in zipline PGD 
Sevnica. Obiskovalci pa so bili deležni še 
veliko več aktivnosti, saj se je veliko lokalnih 
društev in organizacij predstavilo in izvajalo 
razne aktivnosti, kot so lovi na zaklad, 
planinsko plezanje, gozdni twister, preizkusili 
smo lahko uniformo in novi policijski avto, se 
fotografirali pri foto kotičkih, jedli iz super 
ponudbe in še mnogo več. 

15. KITARIJADA
 

Po dveletnem obdobju prepovedi druženja 
smo letos končno spet lahko organizirali, 
tokrat že 15. sevniško kitarijado. Nastopili 
so lokalni bendi Cantina Thrash, Makadam, 
Ars Groova, Štandgas in Modre zvezde. 

Modre zvezde

Četrti dan je bil Dan za kino pod zvezdami, 
prav tako pod zvezdami grajskega parka. 
Predvajala naj bi se kar dva filma, in sicer ob 
20. uri dokumentarni film z imenom 2017, ki 
bi gledalce popeljal v zakulisje evropskega 
košarkarskega prvenstva, na katerem je naša 
zlata reprezentanca s srčnostjo, vztrajnostjo 
in prijateljstvom dosegla neverjetno zmago 
in se vzapisala v zgodovino. Ob 22. uri pa je 
bil načrtovan še en film, srbski film Zlati fant, 
ki ga od letos predvajajo v slovenskih kinih. 
Zaradi slabega vremena smo četrti dan 
festivala prestavili na petek, 26. avgusta.

Festival mladih se je končal na peti dan, 
v soboto, 20. avgusta, s 15. tradicionalno 
kitarijado.

Nataša Rupnik, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICEMladina

Cantina Thrash

Ars Groova

Crvena jabuka

Makadam

Crvena jabuka

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 
Foto: Jože Hvala, Nina Košar
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POLETNA SREČA NA 
VRVICI ZDRUŽILA 
PRIBLIŽNO 50 VESELIH 
MLADIH
 

V drugi polovici avgusta je v Loki pri 
Zidanem Mostu pod okriljem Turističnega 
društva Loka ter v izvedbi mladih zdaj že 
tradicionalno potekala Poletna sreča na 
vrvici. Tri dni delavnic, igre, smeha, plesa, 
rajanja, pohajanja za tiste najmlajše, ki ga 
pripravijo dijaki in študenti za svoje mlajše 
sokrajane, je letos družilo približno 50 
veselih obrazov. 

Za animacije so poskrbeli tudi loški gasilci, 
zadnji dan jim je popestril obisk nasada sivke 
v Kosmovih v Radežu, obisk lovca pri lovskem 
domu Loka in, seveda, hamburgerji, ki so 
si jih otroci pripravili sami. Za popestritev 
zadnjih dni počitnic je bilo tako tudi letos 
uspešno poskrbljeno. 

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

Hodili smo bosi.

ČETRTKOVE 
USTVARJALNICE 
NA BAZENU
 

Ustvarjanje za otroke pomeni najbolj 
kreativno obliko igre. Najboljša stvar pri 
otroškem ustvarjanju je, da lahko zanj 
uporabljamo vse mogoče materiale, ki jih 
imamo pri roki. Ustvarjalna igra je lahko 
risanje s prstom po mivki, zlaganje rečnih 
kamenčkov ali izvabljanje preprostih zvokov 
iz različnih predmetov. 

Vse to in še več smo ustvarjali vsak četrtek 
na bazenu v Sevnici celotno sezono odprtja 
bazena. Upamo, da ste uživali kot mi. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

GOZDNE POČITNICE
 

V gozdu v bližnji okolici Sevnice smo avgusta 
organizirali gozdne počitnice. V dveh tednih 
je gozd obiskalo skupno 35 otrok, starih od 
4 do 12 let.

Gozd ima svoj čar, ki te objame in ponese s 
seboj v popolnoma novi svet. V gozdu tudi 
čas teče drugače. Ko smo otroke vprašali, 
kaj jim je bilo v gozdu najbolj všeč, so 
najpogosteje odgovorili, da kar vse. Športne 
aktivnosti, kot so streljanje z lokom, hoja po 
vrvi, twister, so vedno zelo zaželene. Otroci 
pa so uživali tudi v gozdni umetnosti: risanju, 
barvanju in petju ob kitari. Najraje so se kar 
sami zaposlili, zato so imeli tudi veliko proste 
igre. Hodili smo bosi, se povezovali z drevesi, 
zaznavali okolje z vsakim posameznim 
čutilom posebej, se z uporabo fraktalnih 
risb poglobili vase in se naučili gozdnega 
bontona. V gozd smo vsak dan prišli vsak s 
svojo zgodbo, domov pa smo odšli vsi z isto: 
napolnjeni in srečni. 

Gozd te napolni, če greš tja sam ali v družbi. 
Ker pa je v družbi bolj zabavno, bomo naša 
gozdna druženja imeli tudi med letom. Ob 
sobotah se nam lahko otroci pridružijo na 
gozdnih uricah, mamice na gozdni telovadbi, 
organiziramo pa tudi praznovanja rojstnih 
dni v gozdu. 

Vesna in Maja, Gozdna druščina

Prepevali smo ob zvokih kitare.

OLIMPIJSKI TEDEN 2022
 

Nič ne poveže ljudi bolj kot šport in različne 
oblike rekreacije. Ker je Slovenija zemljepisno 
tako raznovrstna dežela, omogoča številne 
športne dejavnosti. Slovenci smo tako 
izredno navdušeni rekreativni športniki. 

Kot razkrivajo statistični podatki, se med 
osebami, starimi 16 ali več let, s športno ali 
rekreativno telesno dejavnostjo v zadostni 
meri ukvarja kar 61 odstotkov, premalo 
24 odstotkov, popolnoma nič pa zgolj 
16 odstotkov prebivalcev. Zaradi vsega 
navedenega ne preseneča, da so ravno 
športni dogodki dobro obiskani, kar velja tudi 
za olimpijski teden, ki ga že tradicionalno, 
organiziramo prvi teden počitnic. Letos 
smo v sodelovanju s športnimi društvi 
v občini izvajali gimnastiko, akrobatiko, 
tenis, speedminton, badminton, se ohlajali 
v bazenu in izvajali vodne igre, se spoznali 
z aktivnostmi v Fitnesu Vitaja … Velik obisk 
dnevnih aktivnosti je potrdil urbani mit, da 
smo v Sloveniji skoraj vsi nekako športniki.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICE Mladina

PONEDELJEK - PETEK: 

12.00 - 18.00

ODPIRALNI ČAS 

NEDELJE IN PRAZNIKI: ZAPRTO
INFO: KŠTM Sevnica

SOBOTA: 

15.00 - 19.00
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SEVNICA GIBA Z LISIČKO
 

Od 23. septembra (dan slovenskega športa) do 15. oktobra 2022 (svetovni dan hoje) 
bo po vsej občini Sevnica potekal projekt Sevnica giba z lisičko – serija brezplačnih 
športnih, rekreativnih, preventivnih in zdravem življenjskem stilu obarvanih dogodkov, 
ki ga koordinirajo KŠTM Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica, Zavod za gozdove in 
Kolesarsko društvo Sevnica.

Jan Samide, KŠTM Sevnica 

23.9. - 15.10.

www.kstm.si kOORDINATORJI: SEVNICA

2022

sEVNICA GIBA Z 
                       LISIČKO

GIBALNA SEVNICA
 

Športna zveza Sevnica se je z novo sestavo 
upravnega odbora odločila približati 
šport občanom v občini Sevnica in 
povezati športna društva v občini. S tem 
namenom so izdali revijo Gibalna Sevnica, 
v kateri so zapisane ključne informacije o 
športnih društvih in 
prihajajočih dogodkih, 
ki jih organizirajo v 
sodelovanju z Občino 
Sevnica in Zavodom 
za kulturo, šport, 
turizem in mladino 
Sevnica. S to vizijo 
si želijo obuditi tudi 
sevniško maskoto 
gibanja lisičko, ki bo 
prisotna ves čas in 
bo vabila občane h 
gibanju s športnimi 
društvi.

Od 19. do 23 
septembra bo potekal 
projekt Gibalni teden. 
Od ponedeljka do 
petka bodo od 16. do 
20. ure v športnem 
domu potekale 
predstavitve športnih 
društev, občani 
občine Sevnica si 
bodo lahko ogledali 
in se preizkusili na 
vadbah vsakega 
p r e d s t a v l j e n e g a 
društva, v katerega 
izmed njih vanj pa 
se bodo lahko tudi 
včlanili.

ANIMACIJE NA BAZENU
 

V julija in avgusta so na Bazenu Sevnica 
potekale zabavne animacije za otroke, in 
sicer ob sredah od 16. do 18.30, za otroke pa 
so bile brezplačne. 

Vodile so jih izkušene animatorke in tako 
otrokom popestrile kopalne dni na bazenu.

Vir: KŠTM Sevnica

KMN SEVNICA
 

Dne 8. avgusta smo začeli člani priprave na 
novo sezono. Lani smo bili prvi v 2. slovenski 
futsal ligi, zato smo se letos lahko uvrstili v 1. 
slovensko futsal ligo.

Fantje že pridno trenirajo in se pripravljajo 
na nove izzive, ki jih čakajo v novi sezoni.
Že zdaj pa vabimo vse navijače in simpatizerje 
kluba na 1. tekmo, ki bo v domači dvorani 
9. septembra ob 20. uri.

Vir: KMN Sevnica

GRAJSKE NOVICEŠport

Ta projekt bodo sklenili na praznik 
slovenskega športa 23. septembra ob 15.30 
na Blanci z dobrodelnim nogometnim 
turnirjem, na katerem se bodo pomerile 
nogometne ekipe sevniških organizacij. 
Pridobljena sredstva bodo namenjena 
Območnemu združenju Rdečega križa 
Sevnica. Vljudno vabljeni.

Športna zveza Sevnica, Miran Grubenšek
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5 DRŽAVNIH PRVAKOV 
V E-KICKBOXINGU
 

5 zlatih, 4 srebrne in 6 bronastih medalj so 
sevniški kickboksarji osvojili na državnem 
prvenstvu v e-kickboxingu

Klub borilnih veščin Sevnica je v sodelovanju 
s Kickboxing zvezo Slovenije uspešno 
zaključil (potekalo od 9. aprila do 30. julija 
letos) državno prvenstvo v e-kickboxingu 
v vseh treh disciplinah point figthing (PF), 
light contact (LC) in kick light (KL). Prvenstva 
se je udeležilo kar 508 tekmovalcev. 
Sevniški kickboksarji so osvojili 5 naslovov 
državnih prvakov, bili 4-krat drugi in 6-krat 
tretji. Izjemen uspeh so k članski prevladi 
pripomogli tudi najmlajši športniki in 
športnice. Naslov državnega prvaka so 
osvojili Dalia Okanović, Tadej Požun, Aljaž 
Rutar, Saša Radojković in Denis Orač. 
Srebrno medaljo so osvojili Blaž Pečnik (dve), 
Nejc Krajnc in Matic Grilc, bronasto medaljo 
pa David Jamšek, Nina Paskvale, Marko 
Stopar, Matic Paskvale in Žiga Žveglič. 

4. mesto so osvojili Miha Kozinc, Žiga 
Žveglič, Matic Paskvale, Amar Husanović, 
Anže Kermc
5. mesto Žiga Božič, Amar Husanović, 
Gregor Divjak
6. mesto Amila Majanović, Črt Pačnik, Matej 
Zupančič
7. mesto Zara Paskvale, Peter Avbelj 
8. mesto Manja Mlakar … 

Iskrene čestitke vsem nastopajočim, še 
posebej pa dobitnikom medalj.

Vir: KBZS

Članska ekipa KBV Sevnica

VPIS V KARATE, 
KICKBOXING, BOKS
 

KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA v 
septembru vpisuje predšolske otroke, 
osnovnošolce, dijake, študente in odrasle 
v različne borilne programe ne glede na 
spol ali starost. Izbrani borilni programi 
so sestavljeni tako, da pozitivno vplivajo 
tudi na premagovanje stresa, povečujejo 
samozavest in oblikujejo osebnost. Treningi 
so izjemno koristni za zdravje in povsem 
varni.

V KLUBU BORILNIH VEŠČIN SEVNICA 
treniramo KARATE, KICKBOXING in 
BOKS, za to pa imamo tudi ustrezno 
visokoizobražen in strokovno usposobljen 
trenerski kader za poučevanje teh borilnih 
športov (Odločbe MIZŠ).

Ne oklevajte in se takoj odločite za eno izmed 
koristnih vadb, KARATE, KICKBOXING ali 
BOKS. Zaupajte se našim strokovnjakom 
in pedagogom, mojstrom karateja in 
kickboxinga, večkratnim državnim prvakom 
in nosilcem številnih medalj z evropskih in 
svetovnih prvenstev. 

Redna vadba za začetnike in preostale 
vadbene skupine bo potekala na različnih 
lokacijah, in sicer v spodnji telovadnici OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, v Športnem domu 
Sevnica in drugje, najbolje pa je, da nas 
kontaktirate.
Informacije: 
www.kbv-sevnica.org, 040 98 62 62 
kbv.sevnica@gmail.com 
 

Jurij Orač

KLUB MALEGA 
NOGOMETA SEVNICA 
VABI K VPISU

 

Namen vadbe je vzgoja otrok v športu že od 
vrtca naprej, pa vse do mladinske selekcije 
U19. Otroke do 15. leta starosti bomo 
športno-vzgojno izobraževali v futsalu in 
velikem nogometu, pri katerem sodelujemo 
z NK Radeče. To pomeni, da bodo naši člani 
tekmovali vse leto. Od spomladi do jeseni 
v velikem nogometu, pozimi pa bodo igrali 
futsal. Po 15. letu starosti jih bomo, po 
posvetu z njimi in starši, preusmerili v tisto 
športno panogo, ki jim bo bolj ustrezala. 
Se pravi, da se bomo skupaj odločali za 
igranje velikega nogometa ali futsala. Na 
obojestranko željo pa se bodo lahko odločili 
tudi za igranje v obeh panogah.

OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA, 
nogobikci 
ZAČETNI PROGRAM: Za otroke od 1. do 
3. razreda in po dogovoru tudi za starejše 
oddelke vrtca. Treningi so enkrat do dvakrat 
tedensko na vaši osnovni šoli. Ne tekmujejo 
v ligi. Igrajo prijateljske turnirje med vrstniki 
v občini Sevnica. 

NOGOMETNA – FUTSAL šola 
NADALJEVALNI PROGRAM: Nogomet 
za otroke od 3. do 9. razreda in dijake prvih 
dveh letnikov srednje šole. Do selekcije U13 
se vadba izvaja na umetni travi Sevnica–
Drožanjska ulica, na umetni travi v Tržišču 
in na naravni travi na Logu. Selekciji U13 in 
U15 trenirata velik nogomet na stadionu 
v Radečah ali umetni travi Sevnica–
Drožanjska ulica. Pozimi se treningi izvajajo 
v športnem domu ali športni dvorani. Igrajo 
nogometno in futsal ligo. Treningi so dva- do 
štirikrat tedensko. Konec tedna so na vrsti 
tekme. 

V SEZONI 2022/2023 TEKMUJEMO S 
SELEKCIJAMI: U7 (2016), U9 (2015 in 2014), 
U11 (2013/2012), U13 (2011/2010), U15 
(2009/2008) in U17 (2007/ 2006) 

Mesečna članarina znaša od 15,00 do 
35,00 evra. Članarina se razlikuje glede na 
starostno skupino in program treningov. Za 
nove člane je vadba prvi mesec brezplačna.

Več informacij: 
www.kmn-sevnica.si, info@kmn-sevnica.si,
040 661 847, Denis

Vir: KMN Sevnica

GRAJSKE NOVICE Šport
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8. TRADICIONALNI 
POHOD PO POTI 
ANTONA UMEKA - 
OKIŠKEGA
 

V soboto, 9. juluja, je potekal že 8. 
tradicionalni pohod po poti Antona Umeka 
- Okiškega, organiziralo pa ga je Kulturno-
umetniško društvo Anton Umek - Okiški 
Boštanj.

Na lepo, sončno in prijetno soboto smo se 
zbrali pred domom gasilcev in vaščanov 
na Okiču. Zbrane je naprej pozdravil in 
nagovoril predsednik društva KUD Anton 
Umek - Okiški Damjan Žužek in predstavil 
potek pohoda, pozdravil vodjo pohoda Ivana 
Cajnerja, ki je tudi idejni vodja pohoda. Pred 
pohodom smo se malo okrepčali, potem pa 
smo se odpravili na pot.
Pohod je bil popestren s kulturnim 
programom, v cerkvi na Topolovcu sta 
ga obogatili Lana Žužek na citrah in Eva 
Zupančič s petjem, pozdravil pa nas je 
gospod župnik Alfonz Žibert ter predstavil 
nekaj značilnosti in skrivnosti o topološki 
cerkvi. Pred cerkvijo nas je pogostil Aktiv 
kmečkih žena Boštanj.
Pohod je potekal v prijetnem vzdušju. Med 
potjo nas je pogostil Alojz Fon v svoji zidanici 
– »pribežališču«. 
Kmalu smo prispeli do rojstne domačije 
Antona Umeka - Okiškega, na kmetijo 
Žužek. Tam so nas pričakali gosti, Mešani 
pevski zbor DU Mirna, in nas pozdravili 
z Umekovo pesmijo Rožici in še nekaj 
domačimi. 
Vsi skupaj smo si ogledali razstavo likovnih 
in literarnih del, ki so jih ustvarili učenci 
OŠ Boštanj na natečaju Po poteh Antona 
Umeka - Okiškega, potekal pa je ob 150. 
obletnici smrti našega velikega pesnika in 
pisatelja in 
30-letnici samostojne Slovenije. Razstava 
je še vedno na ogled pod tamkajšnim 
kozolcem, vstop je prost.
Na koncu sta bila na vrsti pogostitev z 
golažem in umekovimi štruklji ter druženje 
pod kozolcem pri rojstni hiši Antona Umeka 
- Okiškega. Zahvaljujemo se vsem, ki so 
se udeležili pohoda, in tudi tistim, ki so 
kakorkoli pomagali in pripomogli, da smo 
skupaj izpeljali pohod in imeli čudovit dan.

Tadeja Zupančič Žužek

POHOD 
V ČEHNARJEVO DOLINO
 

V soboto, 30. julija, smo praznovali 80. 
obletnico streljanja talcev in požiga vasi 
Malkovec.

Pri spomeniku na Malkovcu in na 
pokopališču na Slančjem vrhu, kjer so žrtve 
pokopane, smo položili cvetje in prižgali 
svečke. Ker je padel dež, se nismo mogli 
podati na tradicionalni pohod v Čehnarjevo 
dolino, zavetje smo poiskali v Malusovi 
zidanici in tam izvedli kulturni program 
ter veliko izvedeli o medvojnih dogodkih. 
Podrobno sta nam jih predstavila naša člana 
Lojze in Janez. Kulturni program so izvedli 
harmonikarji spominskega partizanskega 
bataljona in recitatorji Jolanda, Marjan in 
Milan. Za prigrizek so poskrbele članice 
Aktiva kmečkih žena Tržišče.
Tradicionalni pohod je posvečen spominu 
na 2. avgust 1942, ko so italijanski vojaki, 
iz posadk od Trebnjega pa do Krmelja, 
navsezgodaj prišli na Malkovec, požgali 
42 poslopij na Malkovcu, pet v Pavli vasi in 
dve na Trščini. Šest moških, ki so jih zajeli 
na Malkovcu, so pri Prijateljevi vili ustrelili, 
sedem pa so jih odpeljali v Trebnje in jih v 
naslednjih dneh ustrelili kot talce. V spopadu 
v Kompoljci je bil smrtno ranjen partizan, 
Italijani pa so imeli enega mrtvega in enega 
hudo ranjenega vojaka.
To pa niso bile zadnje žrtve fašistov tega leta, 
Italijani so se že septembra istega leta vrnili, 
požgali še nekaj hiš in zidanic ter odpeljali 
vse moške, ki se jim ni uspelo umakniti. Dva 
so ustrelili kot talca, preostale pa odpeljali v 
internacijo v Italijo, od koder se jih veliko ni 
vrnilo. 
Skupno je 51 ljudi z Malkovca in okoliških 
vasi darovalo življenja za to, da lahko mi 
lepše živimo. Oddolžimo se jim lahko le 
tako, da negujemo spomin na njihovo žrtev 
in živimo vrednote, za katere so se borili in 
vanje verjeli, dočakali pa jih niso.

Vir: KO zveze borcev za vrednote NOB Tržišče

Polaganje cvetja pri spomeniku na Malkovcu

ZAVRISKAJ IN ZAPOJ 
PRELJUBI HRIBOVC MOJ
 

Letos smo v Planinskem društvu Lisca 
Sevnica izpeljali že 47. osnovnošolski 
planinski tabor, ki je potekal med 4. in 9. 
julijem na naši priljubljeni lokaciji v Kranjski 
Gori – Slatni. 
Tabora se je udeležilo 45 osnovnošolcev iz 
občine in bližnje okolice. Vodja tabora je bila 
Silva Žveglič, skupaj z ekipo pa se je trudila 
pričarati nepozabno bivanje v naravi. 

Že prvi dan smo skupaj pripravili nahrbtnik in 
se pogovorili o obvezni planinski opremi, se 
naučili taborniško himno in izobesili zastavo. 
Izpeljali smo dve planinski turi. Prvi pohod 
je bil na Vratica (1844 n. m. v.), tam pa smo 
uživali v objemu Male in Velike Ponce. 
Izhodišče za naslednji dve turi je bila 
Erjavčeva koča na Vršiču, do katere smo 
se pripeljali z avtobusom. Zaradi različne 
fizične in tudi starostne razlike otrok smo 
se za drugo turo razdelili v dve skupini. 
Najmlajši so se povzpeli na Slemenovo 
špico in spoznali legendo o Ajdovski 
deklici, starejši pa so se polni poguma po 
plezalni poti (Hanzova pot) podali na Malo 
Mojstrovko. Zasluženi počitek smo ta dan 
preživeli ob jezeru Jasna. 
Poleg navedenih planinskih tur smo izvedli 
tudi orientacijski pohod, na katerega so se 
otroci podali sami z uporabo zemljevidov, 
tako pa so še sami raziskovali lepote Planice 
in njene bližnje okolice. 
Dneve smo popestrili z različnimi 
ustvarjalnimi delavnicami, učenjem vozlov, 
turnirjem v namiznem tenisu, pisanjem 
izvirnih tračev in vodnimi igrami. 
Zagotovo bo vsem v lepem spominu ostal 
naš poštar Pero, ki je vsako jutro dostavil 
pošto. Vsi smo se lahko razveselili sladkih in 
velikokrat skrivnostnih sporočilc preostalih 
udeležencev. 
Obiskala nas je tudi fotografska skupina 
našega planinskega društva. Skupaj smo 
se odpravili do Planice in tam posneli nekaj 
čudovitih fotografiji. Hvala vsem še enkrat 
za lepe trenutke ob občudovanju tistega, kar 
je hitremu opazovalcu skrito.
Ob večerih smo zakurili taborni ogenj in se 
ob njem igrali vsem znani »rimžimžim«, peli 
in pekli penice. 
Da naši želodčki niso bili lačni, sta poskrbeli 
odlična kuharica Brigita in njena pomočnica 
Cvetka. 
Zadovoljni in polni novih doživetji smo se 
odpravili domov. Po besedah otrok je tabor 
minil prehitro, zato že vsi komaj čakamo, da 
se prihodnje leto spet srečamo.

GRAJSKE NOVICEPo občini

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Komunali 
Sevnica, Lekarni Sevnica, Krki, Kopitarni, 
Lisci, Kiwi shopu in vsem staršem ter 
prijateljem, ki ste nam kakorkoli pomagali 
pri izvedbi tabora.

Tinkara Udovč, pomočnica 
47. OŠ planinskega tabora Slatna 2022
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DOGODEK NA 
AJDOVSKEM GRADCU
 

V torek, 19. julija, je od 17. do 19. ure v 
arheološki parku na Ajdovskem gradcu 
potekalo prav posebno dogajanje. V sklopu 
projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja, Ajdi! 
nam je društvo STIK v sodelovanju s člani KD 
Vespesjan pričaralo prav posebno vzdušje.

Na več različnih delavnicah smo lahko 
potovali skozi čas in dobili vpogled, kako 
so živeli naši predniki. Na prvi delavnici, 
ki je potekala ob razvalinah nekdanje 
stanovanjske stavbe, smo lahko uporabili 
koščeno šivanko za šivanje oblačil, 
prepoznavali različne začimbe, poskusili treti 
zelišča v možnarju. Preizkusili smo se lahko v 
namizni igri Poišči pare – malo drugače, ki jo 
lahko primerjamo z današnjim Spominom. 
V drugi delavnici smo se igrali rimske 
namizne igre, poskusili prepoznati stopinje 
gozdnih živali, pletli vrvice, pisali na voščene 
tablice in se obleki v rimsko oblačilo – togo. 
Tretji sklop delavnic je potekal ob skoraj 
šest metrov globokem zaprtem vodnem 
zbiralniku s prepoznavanjem materialov, ki 
so jih v antiki uporabljali pri gradnji, spoznali 
smo njihove merske enote in s palico izmerili 
dolžino klopi in risali ornamente na oljenke.
Največ zanimanja je bilo za predstavitev 
rimske vojske in opreme ter za izdelavo 
čelad in ščitnikov. Prav tako smo se dlje 
časa zadržali pri razstavljenih predmetih za 
osebno nego in izvedeli, kakšne metode so 
Rimljanke uporabljale za ličenje in osebno 
nego, ogledali smo si tudi modne dodatke iz 
časov Rimljanov in si jih lahko nadeli.

Na KŠTM Sevnica pripravljamo še en 
podoben dogodek, ki bo 22. septembra, 
poleg delavnic bosta na sporedu še 
glasbeno-pravljični kotiček ter ustvarjalni 
kotiček za otroke in odrasle na temo 
bajeslovja in mitologije. Prav tako se bomo 
potrudili s hrano in pijačo, da bo celotno 
doživetje res popolno. Vljudno vabljeni.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Prva delavnica pri stanovanjski stavbi

12. TRADICIONALNA 
ROČNA KOŠNJA NA 
LISCI
 

Na sobotno popoldne 16. julija je na Lisci 
spet potekala košnja na star, tradicionalen, 
ročni način. Ročna košnja z ročnim spravilom 
sena z grabljami in ročnim nalaganjem trave 
z vilami na voz s konjsko vprego je osrednji 
del družabnega dogodka, na katerem 
lahko tudi obiskovalci poskusijo kositi in 
grabiti, saj ne gre za tekmovanje. Letos je 
kosilo kar 45 koscev, travo pa je pomagalo 
pograbiti več kot 20 grabljic in grabcev, ki 
so prišli iz raznih krajev in društev, vse od 
Loke, Tržišča, Jurkloštra, Ledine, Planine 
pri Sevnici, Šmiklavža nad Laškim, Ravne 
Gore pri Ponikvi, Dol pri Litiji ter iz številnih 
zaselkov in vasi iz bližnje in daljne okolice 
Lisce. Tudi letos sta potekali tekmovanje v 
peki ocvirkovke in tekmovanje jabolčnikov, 
saj sta ocvirkovka in jabolčnik od nekdaj 
običajna malica koscev. Letos je strokovna 
komisija ocenila 15 potic in 20 puhel, a še bolj 
kot tekmovanje sta pomembna ohranjanje 
znanja in po besedah ocenjevalcev tudi 
izboljšanje kakovosti ocvirkovk. Tudi med 
11 jabolčniki je mogoče opaziti izboljšanje, 
še več vzorcev pa pričakujemo prihodnje 
leto, saj naj bi letos jablane bogato obrodile. 

Kulturni del je obogatila Folklorna skupina 
Spomin DU Sevnica, Jakob Štigl pa je 
zaigral na harmoniko. Obiskovalci so lahko 
obiskali in kupovali na stojnicah lokalnih 
pridelovalcev in obrtnikov, zlasti mlajši pa so 
tudi letos v senu iskali sladke zaklade, nato 
pa so se »sankali« po pokošenih strminah. 
Za pogostitev in glasbo v izvedbi ansambla 
Juhu! je poskrbelo Gostinstvo Rantah, tako 
da so se kosci, grabljice in vsi obiskovalci 
zabavali še tja v noč. Letos sta dogodek spet 
obiskala in podprla župana občin Laško in 
Sevnica, saj je Lisca najvišja skupna točka 
obeh občin. Še posebna zahvala gre letos 
Likovnemu društvu Laško, ki je podarilo 
nagrade najstarejšemu in najmlajšemu 
koscu ter najstarejši in najmlajši grabljici. 
Hvala pa tudi pokroviteljem, ki so omogočili 
izvedbi in podarili nagrade za najboljše 
ocvirkovke in jabolčnike. Prihodnje leto 
vas vabimo v soboto, 8. julija, da se spet 
srečamo, pokosimo in uredimo travnike na 
Lisci ter da skupaj spet kakšno zapojemo in 
se poveselimo. 

Matej Imperl, KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco

GRAJSKE NOVICE Po občini

FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA DIGIVODA
 

Občina Sevnica skupaj s partnerji izvaja 
projekt DIGIVODA, njegov namen pa je 
spremeniti navade prebivalk in prebivalcev 
regije Posavje glede uporabe sveže pitne 
vode in zaščititi dragocene vodne vire 
lokalnega okolja.

V Sloveniji, Posavju in v občini Sevnica je 
voda iz vodovodnega sistema neoporečna in 
neprestano podvržena meritvam kakovosti. 
Ko se odločimo za pitje vode iz plastenk 
za enkratno uporabo, po nepotrebnem 
ustvarjamo odpadke. Naše lokalno okolje 
in naš planet obremenjujemo s plastično 
embalažo, ki se kopiči na deponijah, pa tudi 
v gozdovih, rekah in v morju. Poglavitni cilj 
projekta je spodbuditi uporabo sveže pitne 
vode iz javnih vodovodnih sistemov z lastno 
embalažo za večkratno uporabo.

Na Trgu svobode v Sevnici je na ogled 
razstava, ki prikazuje vodne vire sevniške 
občine – izvire, studence, potoke, perišča, 
korita in pitnike. Razstavo sta sooblikovala 
domača fotografa Ljubo Motore in Vinko 
Šeško. Namen razstave je opozoriti na 
dragocenost lokalnih vodnih virov in 
pokazati, da je v naravi in tudi v mestu 
dostopna čista pitna voda, ki jo lahko 
zajamemo z lastno embalažo.

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

Vir: Občina Sevnica
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ZA STARŠE: 

Kje (še) lahko moj mladostnik najde vir 
opore med odraščanjem?

Se morda tudi vašemu otroku poraja veliko 
vprašanj, a ne najde pravih odgovorov? 
Opažate, da je v dilemi ali stiski in se o 
nekaterih temah težje pogovarja? Lahko 
ga spodbudite, da svoja vprašanja zaupa 
strokovnjaku, ob tem pa ostane anonimen.

Pod okriljem programa za duševno zdravje 
To sem jaz deluje spletna svetovalnica 
www.tosemjaz.net, ki mladim že od 
leta 2001 omogoča anonimen, hiter, 
preprost in javen dostop do strokovnega 
nasveta. Spletna svetovalnica je nastala 
kot eden od odgovorov na življenjski stil 
mladih in njihove komunikacijske potrebe. 
Predstavlja dopolnilni vir opore otrokom in 
mladostnikom, ki se v obdobju odraščanja 
znajdejo v različnih stiskah, tudi najtežjih. 
Mladim je na voljo multidisciplinarna 
spletna svetovalna mreža, ki združuje več 
kot 70 strokovnjakov različnih strokovnih 
profilov (psihologov, zdravnikov različnih 
specializacij, socialnih delavcev in drugih 
strokovnjakov), ki so zanje s svojimi odgovori 
kredibilen vir informacij in podpore. V letu 
2022 so strokovnjaki v sklopu programa To 
sem jaz pripravili tudi uporaben priročnik 
za mladostnike in mladostnice Kaj lahko 
naredim, da mi bo lažje?, ki poskuša 
podpreti mladostnike s socialno-čustvenimi 
veščinami za vsak dan ter jim ponuditi 
vire opore v stiski. Priročnik in interaktivni 
materiali so dostopni tudi na spletu.

Vljudno vas vabimo, da tudi vi svojim 
mladostnikom in mladostnicam predate 
informacije, kje (poleg staršev, družine 
in prijateljev) lahko najdejo zanesljiv 
vir informacij in novega prijatelja med 
odraščanjem. Uporabite lahko spodnji 
plakat in ga zalepite nekje, kjer se vaš 
mladostnik večkrat zadržuje (npr. hladilnik). 

Anja Mikl, mag. psih., NIJZ OE Celje

GRAJSKE NOVICEIz preteklosti v sedanjost

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

PR MEN NE
Duša ljubi vse lepo,

v očeh je njenih modro,
še bolj modro je nebo,

ki na njemu pluje,
lepe sanje snuje,

dobremu pomežikne in se skrije..

Vse dokler se ne odkrije..
V tišini pesem poje,
kdor jo s srcem sliši 
jo zazna v globini..

pluje kot kraljica 
v svoji veličini.

Slišati je vsak ne more,
ker je srčna sestra,

in je v družbi s svojimi brati..
TI, ki med vrsticami znajo brati, 

razvozlati vse uganke..

Naj prišepnem vam,
to so srčne zanke.

Niso ključ,
ki odklepa vrata,
so življenja nauki,
ki se človek jih uči, 
in jih plača z davki.

Irena Modrin

www.visit-sevnica.com

razpored obiskov 
SEPTEMBER 2022 

 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.

5
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DAN POSTAJALIŠČE ČAS

5. 
september
PONEDEL JEK

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

8. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

15. 
september

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 enota BREZOVO) 13.25−13.45

21. 
september

SREDA

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15-13.35

22. 
september

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



17september 2022

GRAJSKE NOVICE Iz preteklosti v sedanjost

SITS 
Social Inclusion 
Through Sports 
 

Social Inclusion Through Sports (Socialna vključenost skozi šport) 

Preko projekta SITS se lahko kdorkoli vključi v naslednje vadbe BREZPLAČNO.  

1. Preveri seznam vadb in IZBERI 
2. Kontaktiraj društvo in jim povej: Želim se pridružiti vašim treningom/vadbam v 

okviru projekta SITS 
3. Povej naprej☺ 

 

ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

• ŠD PARTIZAN SEVNICA, 041 548 011 (Estera) . www.sdpartizansevnica.eu 

ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE 

• GIMNASTIKA v Sevnici in Šentjanžu, 031 855 490 (Sara). www.sdpartizansevnica.eu 
• PLEZANJE v Boštanju, 070 358 497 (Edvin) 
• NOGOMET v Boštanju, 031 855 490 (Sara) 
• TENIS, 040 453 625 (Gregor) 
• IGRARIJE v Krmelju in Tržišču, 031 627 733 (Urša) 

ZA ŠTUDENTE IN ODRASLE 

• GIMNASTIKA in AKROBATIKA, 031 855 490 (Sara 
• FUNKCIONALNI TRENING ZA ŽENSKE, 040 698 817 (Barbara) 
• CROSS-FIT, 040 775 878 (Sebastjan) 
• SAMOOBRAMBA, 040 463 314 (Roman) 
• PILATES na različnih lokacijah, 040 429 442 (Nežka) 

ZA SENIORJE 

• ŠD PARTIZAN SEVNICA različne skupine, 041 548 011 (Estera) 
• DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA različne lokacije, 040 240 078 (Marija) 
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www.gregor-ficko.si
FB: TeniskasolaSevnica | gregor.ficko
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zd-sevnica.si
PRIJAVE:

TECIMO ZA DOBER NAMEN.

8. oktober 2022, 9.00–13.00
pri srednji šoli Sevnica

9.00 Uvodni pozdrav

9.30 Hoja na 2 km

10.00 Otroški tek

10.30 Tek na 3 in 5 km

Drage občanke in občani!

Vabimo vas, da se v čim večjem 
številu odzovete našemu povabilu na 
dobrodelni dogodek, s katerim želimo 

obeležiti mesec boja proti raku dojk.

Dogodek je dobrodelne narave, 
pridobljena sredstva bodo 

namenjena Šolskem skladu OŠ 
Krmelj ter društvu Europa Donna 

Slovenija in Društvu za boj proti raku 
Posavja in Obsotelja.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, 
prijetno druženje bo obogatila 
glasbena skupina Generacija.
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5. TRADICIONALNI 
KAMP BORILNIH 
VEŠČIN LISCA 2022
 
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica 
je na Lisci od 18. do 20. avgusta izvedlo 
tradicionalni peti kamp borilnih veščin, ki 
je bil namenjen članom društva. S podporo 
Športne unije Slovenije v projektu Veter v 
laseh – s športom proti zasvojenosti v letu 
2022 in podporo podjetja Tanin Sevnica 
so trenerji društva na kampu pripravili več 
delavnic.

Izvedbo so zaupali zasebnemu podjetju 
Gibalen v lasti Alena Žičkarja in priznani 
psihologinji Beti Vovko. V program so 
trenerji vključili tudi izredno zanimivo 
delavnico o praktični samoobrambi.
S preventivno kineozeloško delavnico Alena 
Žičkarja so udeleženci spoznali vaje za 
preventivo športnih poškodb. Psihologinja 
Beti Vovko je pripravila vaje za timbilding. Z 
udeleženci je v sproščenem vzdušju izvedla 
vaje za izboljšanje zaznavanja hitrosti reakcij 
in usklajenost gibov, hkrati je spodbujala 
zdravo tekmovalnost med njimi. 
Čeprav člani društva v vadbenem procesu 
v športnih objektih redno trenirajo ju jitsu, 
so bili navdušeni nad vadbo elementov 
uporabne praktične samoobrambe. V 
soboto ob slovesu z Lisce so mladi udeleženci 
menili, da je bil kamp poučen in prijeten, a 
žal kratek.

Miran Grubenšek

Mladi iz Ippona 
na  kineziološki delavnici Alena Žičkarja

AKTIVNOSTI 
DI SEVNICA
 

Društvo invalidov Sevnica je bilo v poletnem 
času zelo aktivno, saj smo izpolnjevali 
vse postavljene cilje in vseh osem FIHO-
programov. Udeležba naših članov na vseh 
dogodkih, ki smo jih organizirali, je bila 
zelo zadovoljiva, saj vidimo, da je druženje 
članov potrebno. Ljudje smo socialna bitja 
in potrebujemo drug drugega, predvsem pa 
izpolnjujemo naše poslanstvo, in to je skrb 
za invalide.

Aktivnosti DI Sevnica od maja do avgusta: 

21. 5. udeležba šahovske ekipe DI Sevnica v 
Zagorju ob Savi ob 40-letnici DI Zagorje

21. 5. Član DI Sevnica Gašper Peček se 
je udeležil regijskega prvenstva ZDIS 
v ribolovu, ki je bil v Radečah, in v svoji 
kategoriji invalid na vozičku dosegel 3. 
mesto

24. 5. Udeležba članov DI Sevnica na 
srečanju DI Zgornje Posotelje, Rogaška na 
športnih igrah na Boču, naše članice so se 
udeležile tekmovanja v pikadu.

14. 6. Ribiči, člani DI Sevnica, Franc 
Dobovšek, Miro Povše in Gašper Peček so 
se udeležili ribiškega memoriala v Laškem 
na jezeru Marof in zasedli 6. mesto med 10 
ekipami.

15. 6. Člani DI Sevnica smo se udeležili 
turnirja v pikadu na Malem kamnu (Senovo).

18. 6. Vsakoletno srečanje težjih invalidov v 
Krmelj, udeležbo se ga je 30 članov.

4. 7. Odpravili smo se na kopalni dan na 
slovensko obalo v Strunjan z avtobusom AP 
Novak, in sicer 46 članov.

9. 7. Na Šmarčni smo v prostorih gasilskega 
doma organizirali srečanje težjih invalidov, 
prišlo je 37 članov.

9. 7. Člani DI Sevnica Franc Ernestl, Janez 
Simončič, Viktor Kolman in Anton Gorišek 
so se udeležili balinarskega turnirja v 
Postojni in zasedli 9. mesto.

6. 8. Člani DI Sevnica smo se udeležili 37. 
Planinskega srečanja na Kopah pri Slovenj 
Gradcu, bilo nas je 55.

7. 8. 46 članov DI Sevnice si je ogledalo igro 
Deseti brat v poletnem gledališču Studenec 
pri Domžalah.

22. 8. Kopalni dan na slovenski obalo v 
Strunjan, udeležilo se ga je 45 članov DI 
Sevnica.
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FIŽOLOV JABOLČNIK
Sestavine za 5 oseb:

5 kislih jabolk
2,5 dcl mleka
1 žlica moke
1 žlica skute
2 žlici pregrete smetane
½ l fižola v zrnju
sol

Jabolka olupimo, narežemo na krhlje in
prevremo. 
Odcedimo tekočino in spasiramo.
Zalijemo z 2 dcl mleka in še nekaj časa 
kuhamo. Podmetemo z moko in mlekom.
Dodamo skuto in pregreto smetano, 
pomešamo. Gotovi jedi dodamo kuhan 
mlad fižol v zrnju.

TOMERL
20 dag polente (koruzni zdrob)
2 žlici masla
1 – 2 jajci
ščep soli
3 žlice sladkorja
3 velika jabolka
mleko
cimet

Mleko, sol, 1 žlico sladkorja in maslo 
zavremo. Zakuhamo polento. Ohlajeni 
masi dodamo jajca in dve žlici sladkorja 
– lahko naredimo sneg. Zmes damo v 
pekač, ki smo ga predhodno naojlili z 
malo olja ter ogreli. Olupimo in naribamo 
jabolka in jih posujemo po vrhu zmesi.
Posujemo s cimetom, po želji še 
sladkamo. Pečemo 45 minut.

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv kmečkih žena Loka

V poletnem delu leta je bilo, kot vidimo, 
zelo pestro in veliko dogodkov, ki so se jih 
udeleževali člani DI Sevnica, zato pozivamo 
vse člane, da tako storijo tudi v jesenskem 
delu in se nam pridružijo na vseh dogodkih, 
ki jih pripravljamo.

OBVESTILA:

5. 9. Še en kopalni dan na slovensko obalo, 
odhod z avtobusne postaje ob 7. uri.

7. 9. Predavanje dr. Ladislava Golouha Srce 
je prehrana z začetkom ob 16. uri v prostorih 
jedilnice v tovarni PREIS Sevnica.

Vir: DI Sevnica 
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

četrtek, 1. 9., 
ob 8.00 - 30. 9. Projekt SITS Športni dom Sevnica Športna Zveza Sevnica

četrtek, 1. 9., 
ob 9. 00 - 30. 9. Razstava s poličke - Nevenka Flajs Pisarna JSKD in ZKD 

Sevnica JSKD RS OI Sevnica in ZKD Sevnica

četrtek, 1. 9., 
ob 9.00 - 30. 9., Fotografska razstava - Martin Uranič

Preddverje Trškega dvorca 
v stari Sevnici, Glavni trg 
19, Sevnica, 8283 Blanca

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Sevnica in ZKD Sevnica

četrtek, 1. 9., 
ob 11.00 - 30. 9.

VIII. Posavska razstava ročnih del Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Posavja v sodelovanju z Društvom 
upokojencev Sevnica

Grad Sevnica Društvo upokojencev Sevnica in KŠTM 
Sevnica

petek, 2. 9., 
ob 17.00 Sevn'ška kuhinja na trgu Park pred Občino Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 3. 9., 
ob 8.00 Mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica 

sobota, 3. 9., 
ob 14.00 Igre brez meja na Bazenu Sevnica Bazen Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 3. 9., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje - Glasbena prepletanja z MePZ Leo 
Fortis Trebnje in Vokalnih 5 Grad Sevnica MePZ Leo Fortis in Vokalnih 5, KŠTM Sevnica

ponedeljek, 5. 9., 
ob 14:20

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

Zdravstveni dom Sevnica - 
predavalnica, 

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

torek, 6. 9., 
ob 15:20

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

Zdravstveni dom Sevnica - 
predavalnica

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

sreda, 7. 9., 
ob 9.00 Vabilo na kavo z EVROPO DONNO Trg svobode (prostor 

Kmečke tržnice) Združenje Evropa Donna

sreda, 7. 9., 
ob 12.00 - 1. 10.

Razstava v Oknu Radogost, hrvaški slikar Tomislav 
Petranović - Rvat Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 8. 9.,
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK (Galerija 

Ana), Glavni trg 27
OZ Rdečega križa Sevnica Inf. in prijave na 07 
81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sobota, 10. 9., 
ob 17.00

Andrej Pešec: »Odnosi, stres in vpliv čustev na telo, bolezni 
in zdravje« Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

nedelja, 11. 9., 
ob 9.00 4. mednarodna Čilijada Loka pri Zidanem mostu Čili klub Račica

nedelja, 11. 9., 
ob 16.00

DOBRODELNI KONCERT: 
za pomoč družini ambasadorja cvička Petra Camloha igrišče pri OŠ Tržišče Zveza društev vinogradnikov dolenjske

ponedeljek, 12. 9., 
ob 15. 00 Izpit iz prve pomoči

Predavalnica RK (Galerija 
Ana), Glavni trg 27, 8290 
Sevnica

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

sreda, 14. 9., 
ob 18.00 Predstavitev knjige Karla Gržana Krasni nori svet Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 16. 9., 
ob 17.00 - 22. 9. Razstava ročnih del v Krmelju Galerija Krmelj Kulturno umetniško in turistično društvo 

Svoboda Krmelj 

sobota, 17. 9., 
ob 8.00

Kolesarsko popotovanje "S kolesom ob Savi" od Radeč do 
Brežic Od Radeč do Brežic Občina Sevnica, Občina Radeče, Občina 

Krško, Občina Brežice

sobota, 17. 9., 
ob 17.00 Druženje s knjigo Kolonija Krmelj Kulturno umetniško in turistično društvo 

Svoboda Krmelj

sobota, 17. 9., 
ob 18.00

Predtekmovanje za 8. državno tekmovanje v igranju na 
diatonično harmoniko 2022 Glasbena šola Sevnica JSKD RS OI Sevnica in ZKD Sevnica

ponedeljek, 19. 9., 
ob 8.00 - 23. 9. GIBALNI TEDEN Športni Dom Sevnica Športna Zveza Sevnica

ponedeljek, 19. 9., 
ob 16:00 - 23. 9.

GIBALNA SEVNICA, Teden odprtih vrat športa, Dan 
slovenskega športa Po občini Sevnica Športna zveza Sevnica

četrtek, 22. 9., 
ob 16.00 Odprtje razstave o Ajdovskem gradcu na Gradu Sevnica Grad Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 9., 
ob 17.00 Festival na Ajdovskem gradcu Ajdovski gradec, Vranje KŠTM Sevnica

petek, 23. 9., 
ob 8.00 - 15. 10. SEVNICA GIBA Z LISIČKO Sevnica KŠTM Sevnica 

petek, 23. 9., 
ob 15:30 Šport je praznik - dobrodelni nogometni turnir Blanca - nogometno igrišče Športna Zveza Sevnica

petek, 23. 9., 
ob 18.00

Matjaž Holc: predstavitev knjige Cena za novo je staro 
življenje Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

sobota, 24. 9., 
ob 18.00 Večer ljudske glasbe in plesa Kulturna dvorana Sevnica Folklorna skupina Spomin DU Sevnica

nedelja, 25. 9., 
ob 10.00

Praznovanje Svetovnega dne turizma/ Odprtje zelenega 
okna Šentjanž Turistična zveza občine Sevnica

torek, 27. 9., 
ob 17.00

Obeležitev svetovnega dneva turizma - Jurkova učna pot - 
preplet kulturne in naravne dediščine Tončkov dom na KŠTM Sevnica 

četrtek, 29. 9., 
ob 17.00

Odprtje prenovljenega brivsko - frizerskega salona Kreutz 
v Sevnici Frizerski salon Kreutz KŠTM Sevnica, Občina Sevnica, Posavski 

muzej Brežice, ZVKDS, OE Celje

četrtek, 29. 9., 
ob 19.30

Vid Valič: »STRAST, DOJENČEK IN ROMPOMPOM«
Avtorska komedija
Vstopnice: www.vidvalic.si, www.mojekarte.si, trafike 3dva in na 
bencinskih servisih.  Cena vstopnice v predprodaji je 16€, redna 19€.

Kulturna dvorana Sevnica Vid Valič
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Vaše Društvo upokojencev Sevnica

OBVESTILA
Spremljate nas lahko tudi na spletni strani:

https://dusevnica.weebly.com
www.facebook.com

1.9.2022, ob 11.uri, otvoritev rokodelske razstave 
»ROKODELCI V ČASU KORONE« na gradu Sevnica 

(več informacij v pisarni DU)

 

9.9.2022, ob 11.uri, tradicionalno srečanje vseh članov društev 
upokojencev iz Posavja na Planini nad  Podbočjem. Odhod avtobusa iz 

AP Sevnica ob 9.45 uri -  ob prijavi vplačilo 15 € (malica in prevoz)

15.9.2022,  izlet - potepanje z vlakom (Radovljica, Begunje)

 

23.9.2022, ob 16.uri, Pikado turnir  v prostorih OZVVS

 

 

Pikado treningi vsak četrtek ob 18.uri v prostorih OZVVS

 za 50 oseb - obvezna prijava z vplačilom do 5.9.2022, 48 €

 

13.10.2022 izlet v neznano
 

 

3.11.2022,  ob 18.uri, Literarni večer v počastitev občinskega praznika v 
Knjižnici Sevnica z razstavo ročnih del skupine Marjetice

 

10.11.2022 Martinovanje 

v Krmelju -organiziran avtobusni prevoz - obvezna prijava
7.10.2022, ob 16.uri, Regijski kulturni  večer  »VESELA JESEN« 

Pisarna  DU Sevnica je odprta vsako sredo med 9. in 11. uro.  
V nujnem primeru pokličite 07 81 44 151

Dobro plačano delo za upokojence za cca 1 mesec:
čišcenje ali pomoč v kuhinji... takoj pokličite!

28. 3. - 4. 4. - sprememba datuma! letovanje Delfin Izola  
(plačilo akontacije 30 € do 2. 3. 2022)

   

11. marec ob 16. uri - zbor članov DU Sevnica, Gostišče Dolinšek,

   

   

Vrh pri Boštanju - obvezna prijava zaradi organizacije in malice

14. april - izlet  »na pršut« - prijave in vplačila (59 €) 
do 6.4.2022  prostih še nekaj mest

   

3. marec ob 18. uri - Literarni večer v knjižnici Sevnica 
z razstavo rokodelskih umetnin krožka »Marjetice« 

v DU Sevnica, Cankarjeva ulica 10. Ljubitelji petja pokličite!
21. februarja ob 18. uri pričetek pevskih vaj »Srebrni glas« 

(plačilo akontacije 50 € ob prijavi do 2. 3. 2022)

11. 5. ob 10. uri -  izobraževanje - pametni telefon 

24. - 29. 4. - letovanje Terme Dobrna 

še nekaj prostih mest - BREZPLAČNO
   

   

   

20. 6. - 27. 6. - letovanje Korčula
prijave do 13.4., akontacija 100€ - še nekaj prostih mest

Članarina za leto 2022 je 12€, 

   

Pohodništvo - zbor udeležencev vsak torek ob 9. uri pri rondoju
   

ravno tako članarina VS (posmrtnina)12€ - plačilo do konca marca

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

07- 81-60-730 | info@rafael.si | www.rafael.si 
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Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.9.2022 na: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

Razvedrilo

AETI: ljudstvo na Filipinih, IBADAN: mesto v Nigeriji, SVEVO: italijanski pisatelj, ALEVRON: rezervna beljakovina
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(LAURENCE)

SLOVENSKI 
NOGOMETAŠ

KRHIN
IRENA 

VRČKOVNIK
NEGOVANA 
TRAVNATA 
POVRŠINA

DRUGI NAJ-
VEČJI OTOK
BISMARC-

KOVEGA AR-
HIPELAGA

OSEBNI 
ZAIMEK

VAS PRI
BLEDU

REZERVNA
BELJAKO-

VINA V
RASTLIN.
CELICAH

STARA
JAPONSKA

UTEŽNA
MERA

AMERIŠKA
IGRALKA
GARDNER

IT. PISATELJ
(ITALO)

SVETI SPISI
ZOROAST-
RIZMA IN
DANAŠNJ.
PARSIZMA

OSNOVNA 
ENOTA ZA 
MERJENJE
VOLUMNA

KEMIJSKI
ZNAK

ZA NIKELJ

OŽIG

SMUČARSKI
CENTER V

KOLORADU
SL. NOGOM.

BIRSA
RUDOLF

INEMANN

OVČJE
KRZNO

NEKDAJ OTOK PRED
ALEKSANDRIJO Z

OGROMNIM STOLPOM 
(ENO OD SEDMIH

ČUDES SVETA)

PREDUJEM, 
ARA

JOKAVOST

CIGAN

VLADAR 
V STAREM 

EGIPTU

GIBLJIVI
ORGANI

HOBOTNICE
GL. MESTO

KENIJE

ODDAJA-
LEC DELA

NA AKORD

IZREDNA
LEPOTA

SIBIRSKI
IGLASTI

GOZD

AMERIŠKA 
FILMSKA 
IGRALKA
(SYDNE)

SLOVEN-
SKA PEVKA 

VILER

FILIPINSKO
LJUDSTVO
PREDHOD-
NIK ATLET.

KOPJA

ZIMSKA
GUMA Z

ŽEBLJIČKI
BISTVO V 

FILOZOFIJI

OMAR
NABER

IZBOLJŠE-
VANJE

KOVINE
MESTO V
NIGERIJI

AMERIŠKI 
FILMSKI 
KOMIK
(BEN)

MESTO V
ŠPANSKI

ANDALUZIJI
SL. IGRALEC

(JURIJ)
ANTONIO

BANDERAS

BELA
ŽITA

PTICA
PEVKA
RIBIŠKI

ČOLN NA
JADRANU

ŽIGA
SAKSIDA

AM. VESO-
LJEC ARM-

STRONG

MILANSKA 
OPERA

SLOVENSKI
IGRALEC
GRUBAR

NAČIN
KONJ. TEKA

NIZOZEM-
SKA JADR-

NICA Z
RAVNIM

DNOM

SLOVENSKA
GLASBENA

ROCK
SKUPINA

KITAJSKO
STRUNSKO
GLASBILO

KENAN
EVREN

SL. PEVKE
ČERNE

KEMIJSKI
ZNAK ZA

TELUR

ŽIVAL
RJAVE
BARVE

NRAVO-
SLOVJE

ŠESTO 
NAJVEČJE 
MESTO V 
FRANCIJI

NEKDAJ 
LASTNIK 
CELEGA 
GRUNTA
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REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je: 
MiCk jAGGer

Izžrebane so bile: 
1. nagrada: Martina Lindič, Krmelj 22e, 8296 Krmelj 
2. nagrada: Damjana Planinšek, Kaplja vas 17, 8295 Tržišče
3. nagrada: Gordana Šeško, Krulejeva 19, 8290 Sevnica

VICOTEKA

konCert  

Prepir v zakonu je kot koncert, najprej so na vrsti 
novi hiti, nato se predvajajo stari.

ŽArniCe po 1 €

Na tržnici u Kranju se na stojnici vrši prodaja 
pregorelih žarnice po 1 EUR.
Gorenjec vpraša prodajalca : »A si neumen ? Kaj naj 
človek počne s pregorelo žarnico? 
Ja v službi jih zamenjaš z novo, mu odgovori 
prodajalec.

SKRIVNI KOTIČEK – ALI  PA TUDI NE
se nAhAjA nA nAslovniCi (fotoGrAfijA spodAj). 
 Kam vabi slika?

IZREK ZA LEPŠI DAN
včAsih te ljudje obtoŽijo, dA si 

slAbA osebA, A le zAto, dA bi se sAMi 
počutili bolje, zArAdi vseGA kAr so 

ti slAbeGA storili. A Življenje vse 
beleŽi in boGAto nAGrAjuje ter tudi 

prAvično kAznuje.
    A. K.

NAGRADE ZA MESEC SEPTEMBER
1. nagrada: ogled gradu Sevnica za 2 osebi, ki ga podarja KŠTM Sevnica

2. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica

3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica

UGANKA 
zA brihtne GlAvCe 

Zelene so njene hlače, še višje kot bolha skače, 
za dom ji je blatna mlaka, ponoči pa glasno kvaka.

rešitev uGAnke zA brihtne GlAve 
iz prejšnje številke
 medved

izŽrebAnkA:
 Vesna Zalezina, Trnovec 57, 8292 Zabukovje

rešitev skrivneGA kotičkA
iz prejšnje številke je: 
 Slika vabi na tradicionalno košnjo na Lisco  

izŽrebAnkA:
 Anton Krajšek, Budna vas 10, Šentjanž
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ZA BISTRE OČI...
kje je zAjeC?
3 rešitve nagradimo.
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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
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.

    KULTURNA DVORANA SEVNICA
29.09.2022 OB 19.30 Vstopnice lahko kupite na www.vidvalic.si ali na vseh prodajnih mestih Mojekarte.si


