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Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna
urednica, Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok
Felicijan - tehnični urednik, Eva Urh, Jože Novak,
Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, Neža Nemec, Petra
Biderman, Sanja Slemenšek.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri
prispevku.Odgovornost za prispevek in sliko
prevzema avtor. Uredniški odbor ne presoja
prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa
je odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico
do krajšanja in lektoriranja besedila. Prispevkov in
fotografij ne vračamo.
Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala
Prelom: KŠTM Sevnica,
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si, wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide septembra 2022, prispevke,
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev
pošljite najpozneje do 15. 8. na
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Skupaj z vami odhajamo na krajši dopust nekoliko bolj odprti, z večjo lahkoto
tudi avtorji, ki ustvarjamo Grajske novice. odhajamo na dopust.
Ob polletju lahko rečemo, da smo bili vsi
skupaj zelo ustvarjali, počeli smo različne
stvari, se ob tem zabavali, spodbujali in
gradili nove temelje za ravnanje v času po
kovidu, ki je nekoliko ustavil naše druženje
ter vplival na naše razmišljanje in ravnanje.

Želimo vam prijeten oddih in prijetno
bivanje, kjerkoli boste. Za september pa
vam obljubljamo, da bomo zbrali novice o
dogajanju preteklega obdobja in napovedi
o dogajanju v prihodnje, vse skupaj pa vam
bomo spet ponudili v branje v Grajskih
novicah.

Vendar smo v teh dneh zelo hitro
nadoknadili tisto, kar smo po malem Vedno gojite dobre misli, ker dobimo, kar
opustili, organizirali smo nove dogodke in mislimo.
se nanje odzivali. Tudi naše razmišljanje
Mojca Pernovšek
je postalo bolj pozitivno, spet smo postali
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tradicionalno srecanje starih in mladih rock glasbenih skupin
v
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Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga
vsa gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na
dom.

BESEDE UREDNICE
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica,
izdaja KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove
Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel
Svet zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne
11.4.2007. Medij Grajske novice je vpisan v razvid
medijev, ki ga vodi ministrstvo za kulturo, pod
zaporedno številko 1188.
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MARJAN JELENIČ, PRVAK 12. FESTIVALA MODRE FRANKINJE V SEVNICI

zahtevnejše, kar pri frankinji kot sorti sam
prepoznavam kot veliko prednost. V naši
kleti pridelujemo dve liniji – svežo frankinjo
in od leta 2004 tudi zoreno frankinjo. Takšna
je tudi zmagovalna modra frankinja letnika
2017. Vino zori v barik sodčkih in pride na
trg šele po štirih letih. Modro frankinjo
sam prepoznavam kot pomembno sorto v
vinorodni deželi Posavje. To potrjuje tudi
to, da jo najdemo v vseh posavskih zvrsteh
– cvičku, bizeljčanu in metliški črnini.
Tržno prednost pa ji daje tudi to, da gre za
avtohtono slovensko sorto.
Kaj v vaši kleti je še, poleg modre frankinje,
tisto, kar bi izpostavili in po čemer mislite,
da ste drugačni od drugih?

To, da v naši kleti veliko pozornosti
namenjamo ravno avtohtonim sortam. Med
rdečimi sortami je to modra frankinja, med
belimi pa rumeni plavec. Temu namenjam še
več pozornosti. Razlikujemo pa se po mojem
mnenju tudi po tem, da vina ne pridelujem
Nad Kostanjevico na Krki, med Festival modre frankinje na sevniškem gradu po nekih recepturah, ampak vedno po
griči, zasajenimi s trto, je na eni je krasen dogodek. V več letih si je pridobil občutku.
in je velika promocija za
najlepših leg klet Marjana Jeleniča. prepoznavnost
modro frankinjo. Menim, da je koncept Za konec pa še namig našim bralcem. Kdaj
Marjan je predstavnik že sedme festivala dober in bi težko še kaj nadgradili. in k čemu bi priporočili modro frankinjo?
generacije, ki se tam ukvarja z Bi si pa želel več obiska, predvsem gostincev,
vinogradništvom. Na 13,8 hektarja saj gre v Posavju za edinstveno priložnost, Modra frankinja se odlično poda h gobjim
prideluje grozdje za cviček, velik ko je mogoče na enem kraju pokusiti toliko jedem, predvsem jurčkom, nekoliko
pozabljenim mineštram, predvsem takšnim
poudarek pa daje avtohtonim različnih modrih frankinj.
s fižolom in prekajenim mesom, divjačini,
sortam, kot so rumeni plavec, lipna Modra frankinja je ena izmed sort v vaših krškopoljcu. Rekel bi, da se lepo spaja z
in modra frankinja. In prav z zadnjo vinogradih. Kako pomembno mesto lokalnimi posavskimi jedmi, predvsem
že vrsto let sega v vrh ocenjevanja zaseda v vaši kleti in kaj vam kot vinarju tudi tistimi že nekoliko pozabljenimi. Prav
modrih frankinj v Sevnici. Letos pa pomeni? Kakšen pomen ima za vinorodno odlična pa je tudi ob pogovoru s prijatelji
ali s seboj. Če se prepustimo kozarcu dobre
je z modro frankinjo letnika 2017 deželo Posavje?
frankinje in ji prisluhnemo, pa je
segel prav do naziva prvak festivala V naših vinogradih imamo zasajenih 12.000 modre
lahko tudi pogovor med nami in vinom. To
modre frankinje.
trsov modre frankinje. Za žametno črnino ima vedno veliko povedati.
je to največ od rdečih sort. Buteljčno sortno
vino iz modre frankinje pridelujem že vse od
Modre frankinje iz vaše kleti že vrsto let leta 1999. Omogoča res raznovrstno stilsko Pogovarjala se je Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica.
dobivajo najvišje ocene na ocenjevanju v pridelavo, vse od penin, rosejev, lažje do
Foto: Klemen Bec za KŠTM Sevnica
Sevnici. Letos ste z modro frankinjo letnika
2017 prepričali strokovno ocenjevalno
komisijo. Kar osem od devetih članov je
vašo frankinjo postavilo na prvo mesto.
Kaj vam pomeni to, da ste postali prvak
12. festivala modre frankinje v Sevnici?
Osvojiti naziv prvaka festivala modre
frankinje mi iskreno veliko pomeni. Je
potrditev in poplačilo za trud, ki ga že
vrsto let vlagamo v modro frankinjo in v
sodelovanje na Festivalu modre frankinje, saj
smo na njem že vse od začetkov. V vseh letih
so naše frankinje na ocenjevanju v Sevnici
in tudi v sklopu tedna cvička prejemale lepe
ocene. Enkrat nižje, drugič višje. Z rezultati
ocenjevanj sem vedno zadovoljen, saj so
potrditev, da nekaj delamo prav.
Letošnji festival v Sevnici je bil že 12. po
vrsti. Kakšen pomen pripisujete tovrstnim
dogodkom, ko imate vinarji možnost svoja
vina tudi v živo predstaviti vinoljubcem?
julij - avgust 2022
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S SEJE
OBČINSKEGA SVETA

POVEZUJEMO VODOVODE
Cilj projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je povezati vodovodne sisteme
levega in desnega brega reke Save na način, da bo ob povečani porabi ali v primeru
izpadov vodnih virov mogoče del vode na desnem bregu Save zagotoviti iz
vodooskrbnega sistema na levem bregu, torej Vodooskrbnega sistema Sevnica.
Gre za enega večjih infrastrukturnih projektov, ki je podprt tako s sredstvi Evropske unije
kot tudi s sredstvi državnega proračuna. Izvajalec gradbenih del je javno podjetje Komunala
d.o.o. Sevnica. V sklopu projekta se gradi povezovalna hrbtenica med že obstoječimi
vodovodi v enoten vodovodni sistem v dolžini dobrih 21 kilometrov.
Projekt je razdeljen na osem sklopov oziroma odsekov.

V sredo, 25. maja, je na sevniškem gradu
potekala 31. redna seja Občinskega sveta
Občine Sevnica.

Pomočnica direktorice Centra za socialno
delo Posavje Marjetka Smolič je predstavila
poročilo o izvajanju socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu za leto
2021. V lanskem letu je storitev koristilo 212
posameznikov in družin. Na mesečni ravni
je bilo v povprečju v storitev vključenih 7,8
odstotka več upravičencev kot v letu 2020
in kar 20,80 odstotka več upravičencev kot
v letu 2019. Opravljenih je bilo 18.860,42
ur neposredne oskrbe in izvedenih 27.850
obiskov na domu upravičencev. Storitev iz
proračuna v vrednosti približno 70 odstotkov
sofinancira Občina Sevnica, v manjšem
deležu pa tudi Republika Slovenija. S
subvencijo se uporabnikom zagotavljata
nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te
Trenutno potekajo dela na odsekih vodovodov Sevnica–Nova gora, prečrpališča Log, socialnovarstvene storitve.
vodovoda Zabukovje–Sevnica in vodohrana Šentjanž.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Občinski svetniki so sprejeli Odredbo o
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KOMUNALNO UREJANJE SEVNICE

ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih
parkiriščih v občini Sevnica. Odredba bo
začela veljati 1. avgusta letos. Od tega dne
bodo parkirna mesta na modrih conah v
mestu Sevnica plačljiva tudi za prvo parkirno
uro, in sicer 10 centov, vsako naslednjo
uro pa 70 centov. Namen tega ukrepa je
vzpostavitev pretočnosti parkirnih mest na
modri coni, ki so prednostno namenjena
parkiranju za krajši čas. Z novo odredbo
bo uvedena možnost plačila parkirnine z
mobilno aplikacijo, Občina Sevnica pa pred
začetkom veljavnosti odredbe načrtuje
postavitev dodatnih parkomatov.

V sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina
Sevnica se ureja komunalna infrastruktura v mestu Sevnica na več območjih.
Poglavitni cilj projekta je novogradnja
odsekov, kjer še ni urejena javna
gospodarska infrastruktura za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda. Projekt zajema
gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja
7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v
skupni dolžini 1,58 km in 2 črpališči. Rezultat
projekta bo tudi hidravlično izboljšanje Nadalje so sprejeli Odlok o podelitvi
koncesije
za
opravljanje
obvezne
posameznih delov kanalizacije.
gospodarske javne službe zavetišča za
Trenutno se izvajajo dela na Kvedrovi ulici in na območju obrtne cone na Planinski cesti.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. zapuščene živali na območju občine Sevnica
ter se seznanili z razpisom zbiranja pobud za
umestitev v participativni proračun Občine
Sevnica za leto 2023. Participativni proračun
je sistem razporejanja dela proračunskega
denarja, tako da pri odločanju o njegovi
NOVI NADVOZ V ŠMARJU
porabi neposredno sodelujejo prebivalke
in prebivalci občine. Razpisna kvota je že
Za ustrezno infrastrukturno ureditev Poslovne cone Sevnica poteka projekt Komunalno drugi leto zapored 120.000 evrov. Razpis je
opremljanje v PC Sevnica, v sklopu katerega poteka gradnja novega nadvoza čez bil odprt od 10. maja do 10. junija. Prejete
trebanjsko železnico.
pobude bo pregledala strokovna komisija.
Gradnja nadvoza je v zaključni fazi. V jesenskih
Vse pobude, ki izpolnjujejo prepisane
mesecih se bo predvidoma začela gradnja
pogoje, se bodo uvrstile na glasovanje, ki bo
krožišča, ki bo navoz povezal z regionalno cesto
predvidoma septembra.
Boštanj–Planina (R2-224). Ker gre za območje
državne infrastrukture, bo projekt izvedla
V sklopu zemljiškoknjižnega urejanja
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.
nepremičnin v javni uporabi je bil sprejet
Trenutno na direkciji poteka postopek za izbor
sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
izvajalca.
lokalnega pomena za nepremičnine na
Z gradnjo nadvoza in krožišča bo pomembno
območju Sevnice.
izboljšan dostop do Poslovne cone Sevnica,
zaradi umiranja prometa pred krožiščem pa se bo
V sklepnem delu seje so člani sveta podali
povečala tudi prometna varnost na tem odseku.
pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Jeraj za ravnateljico Osnovne šole Boštanj.
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PARKIRANJE NA
MODRIH CONAH V
SEVNICI

DOGRADITEV
OSNOVNE ŠOLE
BLANCA

Izzivi urejanja mirujočega prometa so
prisotni v vseh večjih slovenskih krajih,
saj se je številko osebnih avtomobilov
v zadnjem desetletju močno povečalo.
Pričakovani standard dostopnosti storitev
z avtomobilom je v Sevnici precej višji
kot v večjih mestih, v katerih je večja
pripravljenost narediti več korakov do
želenega cilja oziroma za parkirišče plačati
bistveno več.

Župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave
na javnem razpisu izbranega izvajalca,
družbe Kostak Miljenko Muha sta konec
maja podpisala pogodbo za rekonstrukcijo
in dograditev Osnovne šole Blanca.

Tako bo od 1. avgusta 2022 na vseh modrih
conah parkiranje plačljivo, in sicer za vsako
začetno uro 0,10 EUR in za vsako naslednjo
uro 0,70 EUR vsak dan, razen ob nedeljah in
praznikih, med 6. in 16. uro. Označevanje
časa parkiranja ne bo več mogoče s parkirno
uro ali ročno izpolnjeno oznako.
Poglavitni namen spremembe je zagotoviti
pretočnost parkiranih avtomobilov na
modrih conah za zagotovitev zadostnega
števila parkirnih mest na najbolj
frekventnih parkiriščih, ki niso namenjena
celodnevnemu parkiranju. Hkrati je s
spremembo omogočen nakup parkiranja
za več kot eno uro na vseh modrih conah v
mestu Sevnica, kar do zdaj ni bilo mogoče.
Poleg plačila parkirnine na parkomatih,
ki bodo na novo umeščeni v neposredno
bližino parkirišč modrih con bo plačilo
parkirnine mogoče tudi z mobilno aplikacijo
EasyPark.

PARTICIPATIVNI
PRORAČUN 2023
Občina Sevnica želi zagotoviti primerne
prostore za izvajanje pouka na Osnovni
šoli Blanca, saj se število vpisanih otrok
povečuje, skladno s tem pa se povečujejo
tudi potrebe po dodatnem prostoru. V
šolskem letu 2021/2022 šolo obiskuje 154
učencev, v vrtec je vključenih 72 otrok. Šola
ima 35 zaposlenih.

Končan je razpis za zbiranje pobud za
umestitev v participativni proračun
Občine Sevnica za leto 2023.
Razpis je bil odprt od 10. maja do 10. junija
2022. Občani so pobude lahko oddali
elektronsko ali po navadni pošti. Prispelo je
43 pobud.

Šola nujno potrebuje ustrezen prostor in
primerno opremo za delovanje kuhinje,
večjo jedilnico, večjo garderobo in prostore
za vodstvo šole ter zbornico.
V sklopu projekta je predvidena
rekonstrukcija, ki zajema prenovo vhoda
v šolo, razširitev kuhinje in posodobitev
kuhinjske opreme, razširitev jedilnice
in garderobe, ureditev prostorov za
strokovne delavce in ureditev prostorov za
vrtec. Predvidena je tudi gradnja novega
dvoetažnega prizidka. V pritličju sta
predvideni dve novi igralnici za 1. starostno
obdobje s sanitarijami, garderoba za
zaposlene, tehnični prostor in dvigalo. V
nadstropju sta predvideni dve novi učilnici,
ureditev kabineta in dodatnega prostora
za individualno delo. Dvoetažni prizidek
predstavlja ločen objekt, za povezavo z
obstoječim objektom bosta narejena preboj
za vrata in povezava z obstoječim hodnikom.

Oddane pobude bo pregledala strokovna
komisija. Če posamezna pobuda izpolnjuje
pogoje razpisa, se bo uvrstila na glasovanje
za umestitev v proračun. Glasovanje bo
izvedeno predvidoma v septembru, še prej
pa bo seznam pobud za glasovanje objavljen
na občinski spletni strani, v Grajskih novicah
in na družbenih omrežjih Občine Sevnica.
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Občina Sevnica za dober standard
dostopnosti parkirišč razvija aktivnosti za
povečanje števila parkirnih mest in hkrati
išče rešitve za poenostavitev uporabe
parkirnih mest na modrih conah. Skladno
s tem je predlagala poenotenje parkirnih
režimov na vseh modrih conah in razširitev
tehničnih možnosti načinov plačevanja
parkirnin. Na 31. redni seji Občinskega
sveta Občine Sevnica je bila tako sprejeta
nova Odredba o ureditvi parkiranja proti
plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica.
Odredba je poenotila in poenostavila sistem
plačevanja parkirnine na modrih conah.

Gradbena dela bodo stekla po zaključku
tega šolskega leta. Pogodbena vrednost del
je 2.335.745,64 EUR.
Projekt bo predvidoma zaključen konec
aprila 2023.

w w w. o b c i n a - s e v n i c a . s i
Več informacij o mobilni aplikaciji EasyPark
je obljavljenih na spletni strani
www.easypark.si.
julij - avgust 2022
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DAN ODPRTIH VRAT
AKŽ TRŽIŠČE
Že leto dni je minilo, odkar smo članice
Aktiva kmečkih žena Tržišče prevzele v
uporabo nove prostore s kuhinjo, ki jih je za
nas uredila KS Tržišče in Občina Sevnica. V
tem času so se v novi kuhinji zvrstile številne
kuharske in pekovske delavnice ter druženja
za članice, razstava ročnih del, likovna
razstava, počitniške delavnice za otroke ,
pekovska delavnica in delavnica ročnih del
za OŠ Tržišče,za varovance VDC Sevnica in V tej vedno večji draginji nam je v Aktivu
predstavitve izdelkov iz zelišč in podobno. samooskrba vedno bolj pomembna. Tako
kot kruh, je krompir nepogrešljiv v vsakdanji
prehrani, zato smo ta dan predstavile za
krajane in ostale obiskovalce krompirjeve
jedi. Zgodaj zjutraj se je v kuhinji zbralo
šest članic,poleg predsednice Fani Borštnar
še Vika Erpič, Kristina Repovž, Marjana
Jereb, Anica Šega, Biserka Povšič in Mimi
Radić. Razdelile smo si delo in začele
kuhati in pripravljati jedi iz mladega in
novega krompirja Bellarosa, ki smo ga
spomladi posadile na svoji njivi. Do devetih,
ko smo odprle vrata za obiskovalce, je
bilo že vse pripravljeno. Kuharice so se
izredno potrudile,da je potekalo vse
V nedeljo, 19.6. 2022, prav na dan obletnice brezhibno. Za ogled in degustacijo smo
smo članice pripravile Dan odprtih vrat. pripravile štirinajst različnih krompirjevih
Že tretje leto pa poteka naš samooskrbni jedi. Starejši obiskovalci so pokušali bolj
projekt »Krompir naš vsakdanji«,poleg stare ali že malo pozabljene jedi: krompir
v oblicah s kumino, krompirjevi žganci,
krompirja sadimo še čebulo in česen.
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grenadirmarš, krompirjev kruh, pita s
krompirjem, krompirjeva juha z ajdovo kašo
in drugo. Otroci in mladi pa so bolj uživali v
»sodobnejših« jedeh, kot so krompirjeve
picete, pogača ali pečen krompir. Najbolj
so jim šle v slast sladice,kot so krompirjevi
mafini, krompirjeva rulada, pripravile smo
tudi marmelado iz krompirja. Seveda ni
manjkal niti pražen krompir z grajsko klobaso
in zalit z najboljšim ocenjenim cvičkom v
DV Malkovec Uroša Flajsa. Pražen krompir
je pripravljen po lastnem receptu Aktiva,
s katerim vsakoletno sodelujemo tudi na
Svetovnem festivalu praženega krompirja.
Vsekakor smo bile članice ob Dnevu odprtih
vrat z obiskom zelo zadovoljne, saj je bil
presenetljivo velik. V naslednjem letu na
isti dan, pa bomo na degustaciji predstavile
jedi z drugo vrtnino, ki raste na naši njivi.
Dogodek naj bi postal tradicionalen.Na
Dnevu odprtih vrat so sodelovale še Alenka
Knez,Olga Majcen, Julka Jamšek in Milena
Hočevar. Hvala vsem za sodelovanje.
Fani Borštnar, AKŽTržišče
foto: S.Markovič, Akž
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12. FESTIVAL MODRIH FRANKINJ

NAMIG ZA PREMIK

Drugi četrtek junija je modra frankinja, ta žlahtna avtohtona slovenska sorta
grozdja, v park sevniškega gradu privabila številne modropivke in modropivce. Na
enem mestu je bilo mogoče pokušati vina iz modrih frankinj – vse od penin, rosejev,
svežih frankinj do starejših, karakterno zahtevnejših in tudi predikate. Obiskovalci
so lahko uživali v slovenskih, avstrijskih in hrvaških frankinjah kar 17 vinogradnikov
in vinarjev.
V otvoritvenem delu festivala je zbrane nagovorila direktorica KŠTM Sevnica Mojca
Pernovšek. Sledila je razglasitev zmagovalca viteškega turnirja modre frankinje
Evropskega reda vitezov vina. Ob 18. uri pa še razglasitev novega zmagovalca
izbora za županovo vino leta 2022 v organizaciji Občine Sevnica. V Kleti modre
frankinje je potekala slepa degustacija modrih frankinj.

Lisca je izletniški biser Posavja, ki ne glede na
letni čas privablja družine z otroki, rekreativne
pohodnike ali kolesarje, pa tudi tiste, ki si želijo
adrenalinskega doživetja ali gorskega izziva.
Za vsakogar se najde kaj, kakšno novo idejo ali
predlog pa boste našli v naslednjih vrsticah.

Ljubitelji modre frankinje so se lahko prepustili vodeni degustaciji 14 najbolje
ocenjenih modrih frankinj na 12. ocenjevanju modrih frankinj v Sevnici. V družbi
Jožeta Rozmana, vinskega publicista, Martina Gruzovina, sommeliera 3. stopnje, in
Mihe Ritonja, predstavnika ocenjevalne komisije, so pokušali penine, roseje, sveže
frankinje, starejše in predikate ter jih spajali s sevniško značilnimi okusi – sevniško
salamo, ovčjim sirom in grisini z drožmi.
Za kulinariko na dogodku je skrbela ekipa Kislega peka in Gostilne Jež. Za glasbeno
poslastico pa Klara in Lovro. Kot se za tovrstni dogodek spodobi, sta zaključek
večera zaznamovali prijetna sproščenost in dobra volja.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Klemen Bec za KŠTM Sevnica

SEVNICA PREMIUM
DEL TRŽNIC V BOHINJU IN IDRIJI
Drugi in tretji konec tedna so na dveh koncih Slovenije v organizaciji lokalnih
turističnih organizacij potekale tržnice, na katerih so se predstavili ponudniki,
vključeni v kolektivne blagovne znamke (KBZ) po vzoru Izvorno slovensko, katere
del je tudi KBZ Sevnica Premium. Tržnica v Bohinju je sledila posvetu koordinatorjev
KBZ po modelu Izvorno slovensko in je bila organizirana v sklopu Festivala alpskega
cvetja.

doživetja na Lisci

Na vrh Lisce vodi več markiranih planinskih poti,
ki se jih glede na svojo pripravljenost lahko lotite
na različnih začetnih točkah. Najbolj zagreti lahko
začnete pot na vznožju pri vinski kleti Mastnak,
greste iz Sevnice prek Ledine ali iz Brega prek
Razborja, lahko pa začnete na višji točki, npr. pri
vasi Cirje. Na voljo je tudi Jurkova učna pot, na
kateri z vodnikom po nezahtevni poti spoznate
značilne rastlinske in živalske vrste, na koncu pa
se okrepčate z Jurkovim čajem in praženjakom.
Po južni strani hriba teče zahtevna plezalna pot,
ki je sestavljena iz petih delov, vsako steno pa je
mogoče obiti peš in nadaljevati na naslednjem
odseku, če vam je posamezni del prezahteven.
Lisca je tudi odlično izhodišče za številne druge
pohode in vzpone na hribe, kot so Lovrenc, Ješivec
ali Veliko Kozje.
Na Lisco se lahko podate tudi s kolesom. Tak
vzpon je orientacijsko preprost, saj je pot dobro
označena, kondicijsko pa je precej zahteven in
na nekaterih delih izredno strm. Najpogostejše
izhodišče za kolesarje so Radeče, iz katerih se
odpeljete do Brega, tam se odcepite z glavne ceste
in se začnete vzpenjati. Številne gozdne poti pa
so kakor nalašč za gorske kolesarje in ljubitelje
adrenalinskih izzivov.
Lisca ima odlično izhodišče za skoke s padalom.
Tri vzletišča nudijo možnost letenja začetnikom
in tistim bolj izkušenim. V zraku se vam ponuja
edinstven razgled na dolino Save ter na okoliška
hribovja, polja in travnike, ob lepem vremenu pa
pogled seže vse do Triglava. Vsi, ki vas zanima
več o jadralnem padalstvu na Lisci in ki bi želeli to
izkusiti s skokom v tandemu, lahko več preberete
na spletni strani facebook.com/dosezisonce,
na spletni strani Paragliding kluba Radeče in pri
Društvu jadralnih padalcev Noj Sevnica.

Tu so Sevnico predstavljali z Ovčarske kmetije Urban. 18. in 19. junija pa se je v sklopu
Festivala idrijske čipke v Idriji predstavilo kar sedem sevniških ponudnikov – Darko
Kosem iz Naravno in dišeče iz Radeža, Ovčarska kmetija Urban, Kmetija Zakrajšek,
Kreativni zavod Art kamra, Trgovinica Megas, DUO Impoljca in Pivovarna APE.
S tako številčnim predstavništvom na dveh lepo obiskanih dogodkih je bilo
poskrbljeno za promocijo naše občine in odličnosti ponudbe, katere dokaz so tudi
številni certificirani izdelki.

Malce drugačna oblika rekreacije na Lisci pa bo
v soboto, 16. julija, ob 15. uri, ko bo potekala
že 11. tradicionalna ročna košnja. Vabljeni k
ogledu tega starega kmečkega opravila, lahko pa
nabrusite svoje kose in se nam pridružite pri delu.
Poleg košnje in spravila sena bodo na Lisci tudi
razstava ocvirkovih potic in ocvirkovih puhel ter
ljudsko ocenjevanje in pokušina jabolčnega vina.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Petra Stopar, KŠTM Sevnica
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RADOGOST
Razstava v Oknu Radogost in v Stari
Galeriji slikarskih del zakoncev Šalamon iz
Slovenskih Konjic
Ljubezen in umetnost
najlepših videnj sveta. R. S.

sta

dvoje

O tem nas bo prepričala in objela julijska
razstava v Oknu Radogost in Stari galeriji,
nedosežnih slikarskih del zakonskega para
Hede in Arpada Šalamon iz Slovenskih
Konjic. V eni od preteklih razstav v Šoštanju
sta ji dala pomenljiv naziv Čudovita dvojina.

Duh preteklega časa in čudovita neokrnjena
narava, odeta z vinsko trto, sta bila
umetnikom navdih za ustvarjanje. Kot se
za simpozij spodobi, seveda ni manjkalo
gostoljubja, dobre hrane in rujne kapljice iz
rok Grobelnikovih.
Zahvala gre tudi družini Kobal, ki je v svojem
vinskem hramu v nadvse prijetnem okolju
v enem od večerov gostila udeležence
simpozija. Na odprtju delovne razstave
zadnji dan simpozija je umetnike s svojim
saksofonskim nastopom nagovoril Andrej
Fon. Umetniška dela si je širša javnost
lahko ogledala 27. maja na gradu Sevnica,
Jerca Šantej pa se je najlepše zahvalila svoji
osnovnošolski sošolki Slavici Grobelnik,
ki je, kot je poudarila tudi sama, ob tem,
ko je umetnike za pet dni sprejela pod
svojo streho, imela priložnost opazovati
ustvarjalce pri delu in biti priča njihovemu
razmišljanju in sprejemanju, kar je sprejela
kot neprecenljivi dar. Odprtje je z nastopom
na saksofonu popestril Tit Knez Majcen.
Vir: Zavod MUK Qra

Širina in globina njunih del je izredna, tudi
po lastni izrazni moči, ki je redkost v našem
slikarstvu. Vanj je v močni vsebini posebno
opažena grafika, tudi kot miniatura.
Razstava bo odprta v sredo, 6. julija, ob
19. uri. Vljudno vabljeni.
Ena slika odtehta desettisoč besed.

kitajski rek

FOTOGRAFSKA
RAZSTAVA PRI
ŽELEZNIŠKI POSTAJI
Društvo Trg Sevnica je s priložnostnim
dogodkom pred dnevom državnosti in
ob prazniku Krajevne skupnosti Sevnica
odprlo fotografsko razstavo na mreži ob
novi avtobusni postaji pri železniški postaji
v Sevnici.

Ožji izbor fotografij nameravamo izdati tudi
v obliki društvenega koledarja, ki ga boste
imeli priložnost pridobiti in s prispevkom
zanj tudi podpreti delovanje društva, seveda
pa se iskreno zahvaljujemo vsem, ki to že
dolgo in nesebično počnejo.
Razstava je prosto na ogled in prav nič se ni
treba dogovarjati za termin, ker je vse vidno
s pločnika in to kadarkoli.
Zbranim so se predstavile tudi zvezde
večera, Mažoretke Sevnica z dvema
skupinama. Tudi njim velika zahvala ter
pohvala trenerkama Anji in Hani.
Vljudno vabljeni na ogled razstave.
Robert Kaše

GLEDALIŠKA SKUPINA
LOKA S KOMEDIJO ŠAH
MAT RAZVESELILA
DOMAČE OBČINSTVO
Le nekaj dni pred dnevom Primoža
Trubarja, natančneje v soboto, 4. junija,
smo člani Gledališke skupine Loka v domačo
kulturno dvorano povabili vse zabave željne
gledalce. Po daljšem premoru zaradi vsem
znane epidemiološke situacije smo na
oder premierno postavili komedijo Vinka
Möderndorferja z naslovom Šah mat. Vsi
so se tako nekaj minut po 19. uri znašli v
stanovanju gospoda Kralja, upokojenega
profesorja in šahovskega mojstra, ki pravi,
da je »v šahu skrita vsa skrivnost življenja«.

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

AJDART 2022
Od 11. do 15. maja je na Turistični kmetiji
Grobelnik potekal likovni simpozij AjdArt.
V neposredni bližini Ajdovskega gradca so
se pod umetniškim vodstvom Jerce Šantej
družili Jože Šubic iz Maribora, Slađana Matić
Trstenjak iz BiH, ki živi v Mariboru, Tatjana
Mijatović iz Radencev, Lojze Kalinšek iz
Kranja, Kateryna Pokhodenko iz Ukrajine,
Brane Širca iz Ljubljane, Matic Svažič iz
Sevnice, vse skupaj pa je na filmsko platno
prenesel Tomaž Pavkovič, prav tako iz
Sevnice.
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Nekaj modrosti življenja so gledalke in
gledalci lahko odkrili v komediji, ki del
vsebine razkriva že v podnaslovu: šola
moralne prenove za može in žene. Po dobri
uri smeha so gledalci svoje navdušenje
izrazili z zelo dolgim, bučnim aplavzom in
čestitkami, ki so jih namenili igralcem po
koncu predstave. Člani gledališke skupine so
navzoče presenetili še ob odhodu iz dvorane,
ko so pred vhodom vsakemu postregli vroč
hot dog. Vas zanima, zakaj so jim pripravili
takšno malico? Ogled komedije vam bo
razkril prav vse, zato prisrčno vabljeni na eno
izmed ponovitev, ki se v prihodnjih mesecih
obetajo v različnih krajih naše občine. Do
Štiričlanska komisija, ki se ji prav tako snidenja pa vam želimo obilo zmagovalnih
zahvaljujemo za strokovnost in pomoč, je življenjskih partij.
ocenila vse prispele fotografije in izbor 24 si
je mogoče ogledati.
Vir: Člani Gledališke skupine KD PrimožTrubar Loka
Razstavljenih je 24 fotografij udeležencev
fotografskega natečaja z naslovom Sevniški
pogledi 2022, ki ga je društvo aprila letos
objavilo na svojem FB.
Tema fotografskega natečaja so pokrajinski
motivi območja občine Sevnica in na
natečaju je z 31 deli sodelovalo 11 fotografov
in fotografinj: Sadin Halilović, Darko Kosem,
Vlasta Dergan, Sue Wood, Jani Vimpolšek,
Martin Uranič, Marta Brežan, Stojan Škoda,
Darko Jakovac, Dušan Korene in Vinko
Šeško.
Vsem hvala za sodelovanje.
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XXII. MEDNARODNI
SEVNIŠKI LIKOVNI
SHOD

Letošnja že 47. revija Pesem Posavja
je potekala v treh koncertih, na gradu
Rajhenburg v Brestanici, kjer je nastopila
tudi sevniška skupina Oktet Jurij Dalmatin,
v župnijski cerkvi v Boštanju in na grajskem
dvorišču Posavskega muzeja Brežice.

V soboto, 11. junija, je v parku Občine Sevnica
potekal že XXII. mednarodni sevniški likovni
shod, na njem pa je sodelovalo več kot 45
likovnih ustvarjalcev.

Foto: Nevenka Flajs

Foto: Petra Zupančič

Organizatorja Zveza kulturnih društev
Sevnica in Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti Območna izpostava Sevnica sta
se odločila, da lahko likovniki sodelujejo na
dva načina, in sicer z ustvarjanjem v živo in
ustvarjanjem v domačem okolju. Dvajset
udeležencev je ustvarjalo v živo v parku
Občine Sevnica, preostali ustvarjalci pa so
likovna dela ustvarjali v svojem domačem
okolju. Teme letošnjega shoda so bile risba,
nostalgija in melanholija. Likovniki pa so
lahko ustvarjali tudi po svobodno izbrani
temi.
Dogajanje v parku Občine Sevnica je
popestrila gostja shoda, likovna pedagoginja
Martina Hegediš iz Novega mesta s
priložnostno likovno razstavo in uporabnimi
likovnimi nasveti udeležencem shoda.
Skupinska razstava del, ustvarjenih
na shodu, bo na ogled postavljena ob
praznovanju občinskega praznika novembra
v Mosconovi galeriji na gradu Sevnica.
Ob odprtju razstave bomo izdali katalog
vseh nastalih del na XXII. mednarodnem
sevniškem likovnem shodu 2022. V Stari
galeriji pa bomo pripravili odprtje razstave
lanskega prvaka shoda Alessandra Finozzia
iz Italije, v Oknu Radogost pa bo razstavljala
lanska mlada prvakinja shoda Lea Florjančič
iz Šentjanža.

V župnijski cerkvi v Boštanju smo tako v
soboto, 4. junija, organizirali drugi koncert
letošnje revije, na njem pa je nastopilo devet
pevskih sestavov: Vokalna skupina Veritas iz
Boštanja, Mešani pevski zbor Lisca Sevnica,
Mešani pevski zbor Srebrni glas DU Sevnica,
Moški pevski zbor KD Ivan Kobal Krška
vas, Vokalna skupina Barbara KD Globoko,
Lovski pevski zbor Globoko, Mešani pevski
zbor Globoko, Mešani pevski zbor sv. Janeza
Krstnika Razbor in Moška vokalna skupina
Fantje z Razborja.
Na koncu koncerta smo razglasili še
najboljšo zasedbo koncerta po mnenju
obiskovalcev, prehodni pokal je prejela nova
Vokalna skupina Veritas iz Boštanja.
Vse tri koncerte revije Pesem Posavja 2022
je strokovno spremljala zborovodkinja in
pedagoginja Danica Pirečnik.

Sodelovali so Otroški in mladinski pevski
zbor OŠ Blanca, Otroški in mladinski pevski
zbor OŠ Boštanj, otroški pevski zbor Sonček
in Mladinski pevski zbor OŠ Krmelj, Otroški
in mladinski pevski zbor OŠ Milana Majcna
Šentjanž, mladinski pevski zbor Osminke
OŠ Sava Kladnika Sevnica ter Otroški in
mladinski pevski zbor OŠ Tržišče.
Pod taktirko zborovodkinj Tadeje Udovč,
mag. Mateje Lisec Repovž, Nataše Vidic
in Marte Siter je zazvenelo devet pesmi:
Zdravljica, Lepa je dežela naša, Kaj je meni
domovina, Črke čutne abecede, Čarobna
roža domovine, Nič ni bolj našega, Sončna,
Dan ljubezni in Zemlja pleše. Vse skladbe je s
klavirjem spremljal pianist Dejan Jakšič.
Prijetno pevsko torkovo popoldne je odlično
povezoval humorist Tilen Artač. Občinstvo
in nastopajoče sta pozdravila tudi gostiteljica
dogodka, ravnateljica OŠ Boštanj Vesna
Vidic Jeraj in podžupan občine Sevnica
Janez Kukec.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

RISARSKA DELAVNICA
Z NIKOM ANIKISOM

Junija je na sevniškem gradu potekala
risarska
delavnica
z
mednarodno
priznanim akademskim slikarjem Nikom
Anikisom. Učenke so ustvarile čudovite
avtoportrete in bile navdušene ob končnih
izdelkih pod mentorstvom slikarskega
mojstra sevniškega porekla, ki ga likovni
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica kritiki uvrščajo v vrh realističnih slikarjev.

ZBOROVSKI BUM 2022
V BOŠTANJU

Območna izpostava JSKD Sevnica je v
torek, 31. maja, pred OŠ Boštanj pripravila
enega izmed 60 koncertov, ki potekajo po
vsej Sloveniji. V te glasbene dogodke je Naslednja enodnevna slikarska delavnica
skupno vključenih 583 otroških in mladinskih bo potekala na prostem 9. julija v bližini
pevskih zborov.
gradu, avgusta pa prihaja biser med vsemi,
10-dnevni Masterclass. Prijava: info@anikis.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica
com ali 040 426 493.
Nik Anikis Art

PESEM POSAVJA 2022
Po dveh letih premora smo ponovno
povabili pevske zbore in vokalne skupine k
sodelovanju na reviji Pesem Posavja.
Povabilu se je odzvalo 24. odraslih pevskih
zasedb iz Posavja, ki so zbrale energijo
in čas ter se pripravile za nastop. Namen
tokratne revije sta bila oživitev in prebujenje
zborovske glasbe in koncertov z zborovskimi
zasedbami. Temu so bila prilagojena tudi
programska priporočila.

Na Območnem zborovskem BUM-u v
Boštanju je sodelovalo pet otroških in šest
mladinski pevskih zborov iz vseh osnovnih
šol občine Sevnica. Skupno nam je v en
glas zapelo več kot 200 pevk in pevcev in
navdušilo množično občinstvo.

www.kstm.si/
sevniskograjskopoletje
julij - avgust 2022

9

Mladina

GRAJSKE NOVICE

POČITNIŠKI PROGRAM
V MLADINSKEM
CENTRU SEVNICA
Končno je tu mesec julij in čas počitnic.
Močno upam, da je večina od vas, šolarjev,
uspešno opravila šolsko leto in da že uživate
v njih. Vsi otroci bi najbrž rekli, da so počitnice
zakon. Da pa bi jih lahko preživeli kakovostno
in v varnem okolju, smo tukaj na voljo tudi
mi. Vsak dan bo MC Sevnica odprt od 10.
do 15. ure, ob sobotah od 15. do 19. ure.

Dnevno bodo na voljo družabne igre, ročni
nogomet, namizni tenis, x box različne igre,
računalniška učilnica, za razvijanje ročnih
spretnosti pa imamo na voljo posebno sobo,
ki smo jo poimenovali Soba za razvijanje
talentov. V njej shranjujemo najrazličnejše
materiale, namenjene ustvarjanju, in za vse,
ki jih ročne spretnosti veselijo. Kot vsako leto
nas boste tudi letos ob četrtkih popoldne
videvali na bazenu v Sevnici, kjer bomo
pripravili tematske delavnice, namenjene
vsem starostnim skupinam otrok. Za igro na
prostem si lahko pri nas izposodite športne
pripomočke.
Za vsa vprašanja in informacije me lahko
kontaktirate na mojca.svigelj@kstm.si.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

MLADINSKA DELOVNA
AKCIJA NA BAZENU
Na začetku junija smo imeli prav posebno
delovno, kreativno akcijo na sevniškem
bazenu. Mladi iz Mladinskega centra Sevnica
smo se zbrali in pobarvali pisane dele bazena
okoli tuša, ograje in klopce. Najbolj smo bili
navdušeni nad veliko udeležbo mladih, ki so
se nam pridružili in v svojem prostem času in
zelo vročem dnevu pridno delali.
Na koncu dne smo si seveda privoščili pico,
vmes smo se hladili s sladoledom, ves čas pa
smo neizmerno uživali, se družili ter krepili
svoje socialne in kreativne veščine.

Ponosni smo, da imamo tako pridno
mladino, in komaj čakamo, da se bomo
lahko na bazenu tudi kopali.
Vir: KŠTM Sevnica

SREČANJE MLADIH,
MLADINSKIH
ORGANIZACIJ IN
ORGANIZACIJ, KI
DELAJO ZA MLADE
V petek, 10. junija, smo se v Mladinskem
centru Sevnica zbrali mladi, ki zastopamo
mladinska društva, društva, ki delajo za
mlade, na splošno mlade oziroma mlade
po srcu. Glede na pretekla srečanja se nas
je tokrat zbralo kar veliko, pogovarjali pa
smo se o lastnih izzivih oziroma izzivih dela
na področju mladine. Po formalnem delu
smo nadaljevali druženje na BBQfestu ter se
še dodatno spoznali in že začeli načrtovati
skupne pobude.

Ugotovili smo, da imamo kar veliko skupnih
točk, predvsem pa, da si s sodelovanjem
lahko precej pomagamo, vse skupne projekte
in dogodke pa še dodatno obogatimo. Na
srečanju smo se dogovorili, da se bomo
začeli redno srečevati na mesečnih srečanjih,
na katerih bomo reševali sprotne izzive in si
pomagali v rednih aktivnostih, organizirati
pa nameravamo tudi kak skupen dogodek.
Na naša prihajajoča srečanja vabimo tudi
vas, da se nam pridružite, naša vrata so
široko odprta in bomo veseli novih obrazov,
društev in sodelovanja. Vabimo vas, da
spremljate naša družbena omrežja, na
katerih bomo napovedali naslednje srečanje,
lahko nam tudi pišete in vas uvrstimo na
seznam za obveščanje o vseh aktivnostih,
srečanjih, super priložnostih in možnostih
sodelovanja.
Prav tako smo se na srečanju dogovorili,
da se bomo medsebojno udeleževali
dogodkov, ki jih organiziramo mladi. Dne
26. junija smo šli v Radeče na splavarjenje,
nastopile pa so tudi naše mažoretk. Dne 2.
julija bomo v Tržišču na Kmečkih igrah, med
4. in 9. julijem pa bomo s planinci na taboru.
Na vseh prihajajočih aktivnostih se nam
lahko pridružite tudi vi.
Nataša Rupnik, KŠTM Sevnica
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DELAVNICA
NENASILNE
KOMUNIKACIJE V MC
Zelo pomembno je, kako se ob tem, ko otroci
doma doživljajo razlike, pa naj bodo verske,
nacionalne ali katere druge, tudi socialne
v zadnjem času, v določenih primerih
odzovejo starši. Nenasilno komuniciranje
oz. sporazumevanje je način komunikacije,
pri kateri človek izraža svoje želje, čustva,
potrebe in mnenja na način, da se sam v
celoti izrazi in da se obenem sogovornik
počuti sprejetega, slišanega, predvsem
pa varnega. Bistvo je komunikacija, ki za
nikogar ni ogrožajoča. Gre za postavljanje
osebnih meja, z zavedanjem, da imajo tudi
drugi ljudje osebne meje, ki jih moramo
upoštevati. Nenasilna komunikacija je
zelo pomembna za uspešno reševanje
konfliktov. Konfliktom se v medčloveških
odnosih ne moremo izogniti. Zmotno
je prepričanje, da konflikti oslabijo ali
poškodujejo medčloveške odnose. Dobro
rešeni konflikti, pri katerih sta obe strani
zadovoljni s potekom reševanja konflikta in
tudi rešitvijo, osvežijo in poglobijo odnose.
Reševanja konfliktov na nenasilen način se
da naučiti. Ni koristno, če se tega lotimo
z mislijo na zmago ali izgubo. Ugodno
razrešeni konflikt nima zmagovalcev in
poražencev, temveč osebi, ki sta zadovoljni
s tem, kako se je konflikt rešil. Če za njegovo
rešitev uporabimo nasilje, bomo hitro
dosegli, kar želimo, a bomo pri tem prizadeli
sočloveka in poškodovali odnos. Zato nasilje
dolgoročno škoduje tudi tistemu, ki ga
povzroča.

O vsem tem smo govorili in preizkušali na
praktičnih primerih na delavnici v MC, vodila
pa jo je avtorica knjig Moje življenjske lekcije
in Pot v svobodo, Petra Strelec.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

UŽIVAJTE
v
POLETJU

Mladina

GRAJSKE NOVICE
Na letošnjem rekordnem Dobrodelnem
BBQ & BEER Festu Sevnica so se s posebno
BBQ-ponudbo predstavili 79'Burgers iz
Krškega, organizatorji pa so tudi tokrat
sledili cilju, da na festivalu občinstvu vsako
leto predstavijo novo kraft pivovarno.
Gostujoča kraft pivovarna, ki je prevzela
Morda ne poznate našega društva in točilne pipe in se prvič predstavila v Sevnici,
dejavnosti, ki jih ponujamo. V članku so je bila tokrat pivovarna Rooster, prejemnica
predstavljeni naši programi in aktivnosti, nagrade za najboljše pivo Slovenije 2022.
več pa lahko preberete na naši spletni strani
sevnica.donbosko.si.
Salezijanski mladinski center je društvo
animatorjev in salezijancev, ki po zgledu
Don Boska skozi igro vzgaja mlade v veri in
zanje pripravija razne programe.
Glavni dogodek našega mladinskega centra
je oratorij. Letos je oratorijski junak sv. Ignacij
Lojolski, ki ga bomo spoznali v dramski igri,
katehezah, delavnicah in velikih igrah. Vsako
leto se odpravimo na izlet in kampiramo pri
cerkvi sv. Roka. Po koncu oratorija je do Sončno petkovo popoldne, polno okusne
začetka šole organizirano še počitniško hrane in odličnega piva, se je nato
varstvo.
nadaljevalo v večerni koncert, na katerem

Maja
je
mednarodno
certificirana
inštruktorica masaže dojenčkov, ima pa tudi
slovenski certifikat za svetovalko za dojenje,
tako da lahko mamicam kakovostno svetuje
tudi na teh dveh področjih.
Izvedbo programa omogočajo Občina
Sevnica, KŠTM Sevnica in Urad RS za
mladino.

Tudi med letom se družimo na raznih
aktivnostih. Med zimskimi počitnicami
se odpravimo na zimovanje v Bohinjsko
Bistrico, vsak mesec, od oktobra do maja,
organiziramo enodnevni mini oratorij, na
predvečer godu sv. Nikolaja pa pripravimo
miklavževanje. Organiziramo tudi duhovne
vaje za prvoobhajance in birmance.
Animatorji se udeležujemo srečanj, na
katerih se družimo z vrstniki iz celotne
Slovenije in se usposabljamo za delo z
otroki. Za glasbeno popestritev programov
poskrbi animatorski bend. Razmigamo
pa se z odbojko, košarko in nogometom.
Otroci lahko v SMC praznujejo tudi rojstni
dan. God sv. Janeza Boska, 31. januarja, pa
praznujemo z Don Boskovimi dnevi.
Lepo vabljeni, da se nam na katerem
od programov pridružite.

In tako smo Tijan, Lučka, Lina, Ema, Sara,
Gabrijel in Miha začeli vaditi. Najbolj smo se
zabavali, ko je vlogo Trnuljčice igral fant. Na
vajah smo res uživali. In po treh tednih vaj
smo končno dočakali nastop pred sošolci.
Pred nastopom smo bili zelo vznemirjeni. Ko
pa smo začeli igrati, je trema popustila, zato
je bil nastop odličen.

SALEZIJANSKI
MLADINSKI CENTER
SEVNICA

Valentina Žveglič

DOBRODELNI
BBQ & BEER FEST
Rotaract klub Sevnica in Študentski klub
Sevnica sta v petek, 10. junija, ob Športnem
domu Sevnica in na terasi lokala PLATZ že
sedmo leto zapored organizirala Dobrodelni
BBQ & BEER Fest Sevnica 2022, tradicionalni
kulinarično-koncertni dogodek, na katerem
se sevniškemu občinstvu vsako leto
predstavijo ponudniki ameriških barbecue
(BBQ) specialitet in burgerjev ter slovenske
kraft pivovarne, kulinarično dogajanje pa
popestri večerni rockovski koncert.

so nastopili Bon Jovi tribute CRUSH iz Italije,
ena najboljših Bon Jovi tribute skupin v
Evropi in dolenjska zasedba RockDefect ter
navdušili obiskovalce.
Dogodek je presegel pričakovanje
organizatorjev, saj ga je obiskalo rekordno
število obiskovalcev, in sicer več kot 500,
posledično pa je organizatorjem uspelo
zbrati tudi rekordno dobrodelno donacijo,
ki letos znaša kar 1000 EUR in bo v celoti
namenjena migrantskim centrom v
Sloveniji, v katerih so nastanjeni begunci
vojne v Ukrajini.
Organizatorji se ob tej priložnosti
zahvaljujejo vsem obiskovalcem dogodka
in sponzorjem, donatorjem ter prijateljem
dogodka, ti pa so: PLATZ, 79'Burgers,
Posavski obzornik, MAGMA Media,
Billboard 2.0 CPA in podjetje Evergreen.
Se vidimo spet prihodnje leto na
Dobrodelnem BBQ & BEER Festu 2023.
Gal Safran

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

PET PEPELK V 7.A
Pri uri slovenščine smo brali dramsko
besedilo Žarka Petana Pet Pepelk. Ker je
bila zgodba zanimiva in drugačna, nam je
bila vsem takoj zelo všeč. Učiteljica nam je
predlagala, da bi jo zaigrali. Takoj smo bili za.

Lučka Imperl, 7.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

POZDRAV POLETJU NA
OŠ SAVA KLADNIKA
SEVNICA

SKUPINA ZA MAMICE Z
DOJENČKI

V petek, 3. junija, smo na OŠ Sava Kladnika
zbirali sredstva za šolski sklad na prav
zabaven način. Potekalo je veliko delavnic,
dišalo pa je tudi po okusni hrani. Za vsakogar
V Mladinskem centru Sevnica si je bilo kaj.
prizadevamo organizirati programe za
povezovanje ranljivih skupin, tako je med
drugim nastal tudi program za mamice z
dojenčki. Biti mama je lepo, pa hkrati se
ti v tistem obdobju vse postavi na glavo.
Razmišljaš, da čas teče tako zelo počasi,
kako težko je biti mati in kako osamljeno se
počutiš, kljub temu da imaš okoli sebe ljudi,
ki te imajo radi. Skupina je tako namenjena
ne samo masaži in skrbi za otroke, temveč
tudi terapiji in povezovanju mamic. Program
kontinuirano izvajamo že eno leto, vodi pa Da smo bili zelo uspešni, priča znesek, ki
ga z vso odgovornostjo in zanosom Maja smo ga tega dne zbrali: 6100 evrov.
Trupi, ki je tudi mamica treh otrok, zato Hvala vsem in vsakomur posebej.
razume izzive mladih mamic, kaj pogrešajo
in česa si želijo.
Vir: Kolektiv OŠ Sava Kladnika Sevnica
julij - avgust 2022
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ŠOLSKI ŠPORT

KIARA IN MAJ PO NOVI
LOVORIKI V GORSKEM
TEKU (GOR-DOL)

Medobčinsko prvenstvo osnovnih šol v
malem nogometu, učenci l. 2009 in ml.
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
V nedeljo, 5. junija, so Železniki gostili
2. mesto: OŠ Tržišče
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih (gor3. mesto: OŠ Boštanj
dol), ki je štelo tudi za Pokal Slovenije v
gorskih tekih pod imenom 26. mednarodni
tek na Ratitovec.

Zmagovalci medobčinskega tekmovanja v nogometu
(učenci in učenke OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Medobčinsko prvenstvo osnovnih šol v
malem nogometu, učenke l. 2009 in ml.
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče
3. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
Področno prvenstvo osnovnih šol v
malem nogometu, učenci l. 2009 in ml.
4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
7. mesto: OŠ Tržišče
Področno prvenstvo osnovnih šol v mini
odbojki, učenci l. 2011 in ml.
1. mesto: OŠ Tržišče
Področno prvenstvo osnovnih šol v malem
nogometu, učenke l. 2009 in ml.
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče

Foto: ŠD Blanca

Na omenjenem tekmovanju na progi
Ratitovec junior so odlično nastopili atleti
iz občine Sevnica. Start in cilj sta bila na
prireditvenem prostoru pri Športni dvorani
Železniki. Proga je bila speljana po gozdnih
poteh na pobočju Kresa. V prvem delu se
je trasa vzpenjala, v drugem pa spuščala.
Mlajši dečki/deklice so tekli po en krajši krog,
dečki/deklice en daljši, starejši dečki/deklice
pa dva daljša kroga.
Ob 10.30 so se na progo z dolžino 2100 m z
višinsko razliko 150 m podali starejši dečki
in deklice. Maj Repovž (AK Sevnica) je v cilj
pritekel z veliko prednostjo in osvojil naslov
državnega prvaka v gorskih tekih gor-dol
do 16 let. Dober klubski uspel sta dopolnila
Jan Samide, KŠTM Sevnica tudi Žan Janežič, ki je pritekel na 3. mesto,
in Nika Tisu med starejšimi deklicami, ki je
pristala na 7. mestu.
Sledila je tekma v kategoriji do 14 let na
PLAVALNI TEČAJ
progi dolžine 1450 m z višinsko razliko 75
NA BAZENU SEVNICA
m. Kiara Blatnik (ŠD Blanca) je nadzorovala
tek, nato pa v zadnjem delu pospešila in si
zagotovila zlato ter naziv državne prvakinje
Sprejemamo prijave za avgustovske termine
v gorskih tekih gor-dol do 14 let. Nika Radej
plavalnega tečaja. Minimalna starost otroka
(ŠD Blanca) se je borila do zadnjih metrov in
je 4,5 leta.
uspelo ji je zadržati tretje mesto.
Zadnji so se na 850 m dolgo progo z višinsko
razliko 50 m podali najmlajši do 12 let. Mark
Repovž (AK Sevnica) je prvi prečkal ciljno
črto in se veselil državnega naslova. Nina
Radej pa se na omenjeni progi ni najbolje
znašala in je zasedla 6. mesto.
Vir: AK Sevnica

Cena 10-urnega tečaja (10 šolskih ur) je 48
EUR. Tečaj poteka v dopoldanskem času, od
ponedeljka do petka, po 2 šolski uri na dan.
Termin plavalnega tečaja: od 8. do 12.
avgusta 2022
Prijave sprejemamo na e-naslovu jan.
samide@kstm.si.

ROKOMETNE NOVICE

Rokometne sezone 2021/2022 je konec. Za
nami je še eno rokometno leto, polno izzivov
in nepozabnih dogodivščin. Potovanja,
nova poznanstva, veselje ob zmagah,
učenje ob porazih, nabiranje novih izkušenj.
Jan Samide, KŠTM Sevnica Poleg rezultatskih uspehov smo razvijali
nove potencialne vrhunske rokometaše/
rokometašice. Vsi skupaj si zdaj zaslužimo
kratek oddih, da si naberemo novih moči za
nadaljevanje naše zgodbe.

www.kstm.si
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V Rokometni klub Sevnica poleg že
obstoječih igralk in igralcev vabimo nove
člane v naši občini. S prijavami ni treba čakati
do avgusta, to lahko naredite že zdaj pri
trenerjih selekcij ali po e-pošti rksevnica@
gmail.com, na njej pa lahko dobite tudi
dodatne informacije. Prav tako ste vabljeni
vsi, ki se želite pridružiti naši organizacijski
ekipi, in vsi, ki bi želeli v kakršnikoli obliki
pomagati pri razvoju sevniškega rokometa.
Želimo vam prijetne počitniške dni in se
vidimo kmalu.
Vir: RK Sevnica

18. VETERANSKI
ROKOMETNI TURNIR
VRK Sevnica – OldHANDsi so uspešno
izpeljali že 18. Tradicionalni rokometni
turnir veteranskih ekip. Dve leti premora sta
precej pripomogli, da se želja po tovrstnem
druženju spet udejanji, to priča veliko število
ekip (največ do zdaj), 14 moških: Krmelj,
Radeče, Trebnje, Dobova, Dol pri Hrastniku,
Šmartno pri Litiji, Križevci, Travnik, Preddvor,
Škofja Loka, Trbovlje, KIH-obala, Koroška in
Sevnica; ter 4 ženske ekipe: Novo mesto,
Izola, Zagorjanke in oldAKCIJA (Sevnica in
Ljubljana združeni). Rokomet je igra, ki je
ne pozabiš igrati, zato borbenosti in dobrih
tekem tudi tokrat ni manjkalo. Tekmovalni
naboj se je iz skupinskih bojev prevesil v
razigravanje najboljših štirih moških ekip, v
ospredju pa so bili igralci Dola pri Hrastniku.
Z zelo pomlajeno ekipo so namreč slavili in
postali osemnajsti zmagovalec sevniškega
turnirja.
Rezultati in najboljši posamezniki turnirja:
Najboljše ekipe ženske
1. oldAKCIJA
2. Novo mesto
3. Zagorje
Najboljša vratarka: Janja Pesko (Zagorje)
Najboljša igralka: Jelena Čvorak (Izola)
Najboljša strelka: Mihela Lukšič (Novo
mesto, Zagorje)
Najboljše ekipe moški
1. Dol pri Hrastniku
2. Perspektiva – Škofja Loka
3. oldHANDsi – Sevnica
Najboljši vratar: Primož Kozjek (Perspektiva
– Škofja Loka)
Najboljši igralec: Damjan Pap (Dol pri
Hrastniku)
Najboljši
strelec:
Tomaž
Kolman
(oldHANDsi – Sevnica)
Zahvala za uspešno izvedbo je namenjena
vsem, ki so prispevali dobitke za srečelov, pa
tudi Občini Sevnica, KŠTM Sevnica, Osnovni
šoli Sevnica in čistilnemu servisu FOFO, s. p.
Vir: Veteranski Rokometni klub Sevnica
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ZAČETEK EVROPSKEGA DBV IPPON NA FINALU
PROJEKTA SITS
SLOVENIJE V JU JITSU

ŠPORTNA ZVEZA
SEVNICA Z NOVIM
VODSTVOM IN
SPREMENJENO VIZIJO
Po tem, ko na letošnjem rednem občnem
zboru Športne zveze Sevnica ni bilo sprejeto
poročilo nadzornega odbora, je čez mesec
dni na izrednem občnem zboru odstopila
tudi predsednica.

V soboto, 11. junija, je v športnem domu
in pred njim potekal pravi športni praznik.
Najprej je 50 predšolskih otrok prejelo
medaljo Miške Eli (program Sokolske zveze
Slovenije) ob zaključku celoletne vadbe in
usvojitvi vaj, predpisanih po programu. Nato
se je več kot 250 otrok, mladih in odraslih
preizkusilo v različnih športih in športnih
poligonih. Med 13. in 18. uro so vadili
tenis, speedminton, badminton, rokomet,
nogomet, gimnastiko, akrobatiko, ples
za najmlajše, hip hop, plezanje, dvoranski
hokej, pilates in crosscamp. Ves čas pa sta
bila na voljo exatlonu podoben poligon
in skok iz dvigala na posebno velikansko
napihljivo blazino. Ves čas so nas zabavali
fantje glasbene skupine Štandgas z odličnim
naborom slovenske glasbe.

Mladi tekmovalci DBV IPPON so se udeležili
sklepnega tekmovanja v ju jitsu tehnikah.

Na finalu, ki ga je organiziral DBV Katana
iz Globokega, so nastopili klubi, člani JJZ
Slovenije. Po vseh krogih do finala so bile
uvrstitve mladih iz Sevnice odlične.
Pokalna zmagovalca sta postala Ajda Stritar
in Jakob Žnidaršič. 2. mesta so osvojili
Špela Žnidaršič, Jaš Klavs, Erik Pinoza, Tjan
Omerzel in Aleks Švelc. 3. mesto na finalu je
osvojil Jure Čuden.
Vir: DBV IPPON

Predsednik ŠZ Sevnica Miran Grubenšek
in skrbnica projekta SITS Socialna vključenost skozi
šport Sara Martinšek ob predstavitvi projekta SITS.

Predstavniki članic športne zveze so
nato na zboru izvolili novo vodstvo. Novi
predsednik je postal Miran Grubenšek,
Miran Sečki iz vrst RK Sevnica je bil izvoljen
za podpredsednika. V upravni odbor so bili
za naslednji mandat izvoljeni: Marko Kotar,
Peter Požun, Žiga Kobaševič, Slavko Guček,
in Alen Žičkar. Naloge nadzornega odbora je
skupščina zaupala članom: Tomažu Kajiču,
Zoranu Bedeku in Martinu Povšetu.
Zastopanost članstva v upravnem odboru
iz različnih športnih panog, kolektivnih,
individualnih in rekreativnih, bo pripomoglo
k korektnemu načrtovanju nalog, ki bodo
v prihodnje obogatile sevniški šport. Na
podlagi lani sprejete Strategije športa v
občini Sevnica do leta 2029 bo športna
zveza poglobila sodelovanje z Občinsko
upravo in Zavodom KŠTM. Predvsem si
bodo prizadevali, da bodo z argumenti
predlagali pobude, ki bodo pripomogle k
razvoju športa.
V prvih pogovorih med predstavniki OKS –
ZZŠZ, Športne unije Slovenije in Športno
zvezo Sevnica je zaslediti optimizem
pri predlogih in uresničevanju vizije za
prihodnje.
Trenutno ŠZ Sevnica izvaja projekta
Erasmus SITS – Socialna vključenost skozi
šport in Sportastična Sevnica 2022 (pri
čemer je bilo na razpisu uspešno prejšnje
vodstvo zveze). V pripravah so naloge za
sodelovanje v projektih: Zdravju prijazna
organizacija in Vadba na recept.
Vir: Športna zveza Sevnica

Vsi udeleženci so se okrepčali z okusnimi
mesnimi dobrotami brezplačno in se
seznanili z vsebino projekta SITS Socialna
vključenost skozi šport. V poletnih mesecih
se bo oblikoval urnik brezplačnih programov,
ki bodo od septembra do decembra 2022 na
voljo vsem udeležencem. Programi bodo iz
različnih športnih disciplin za vse starostne
skupine. Brezplačnih vsebin bo na voljo več
kot 15 ur tedensko v različnih krajih občine
Sevnica. Spremljajte projekt na:
www.facebook.com/SITS-Social-InclusionThrough-Sports-107450828638227

SEVNIŠKI KARATLON

V ponedeljek, 30. maja, je Klub borilnih
veščin Sevnica v sodelovanju s Športno
unijo Slovenije v sklopu projekta Slovenija
v gibanju, veter v laseh, s športom proti
zasvojenosti
organiziral
tradicionalni
Sevniški karatlon – pozdrav poletju,
športnorekreativno srečanje za najmlajše.
Namen športnega srečanja so bili aktivno
vsestransko gibanje, spoznavanje novih
vadbenih elementov, razvijanje motoričnih
Sara Martinšek sposobnosti in druženje med sovrstniki.
Otroci so morali premagovati najrazličnejše
ovire, dodane pa so jim bile tudi naloge
5. TRADICIONALNI
z elementi in rekviziti, ki jih uporabljajo v
karateju. Zaradi večjega števila prijavljenih
KAMP BORILNIH
organizator razdelil udeležence karatlona
VEŠČIN JU JITSU, JUDO, jev dve
starostni skupini. Najprej so se v njem
PREŽIVETJE V NARAVI preizkusili otroci, stari od 4 do 7 let, za tempa
še osnovnošolci nižjih razredov, starih do 11
let.
DBV IPPON Sevnica v sodelovanju s
Športno unijo Slovenije in Taninom Sevnica
organizira med 18. in 20. avgustom na
Lisci 5. Tradicionalni kamp borilnih veščin.

Ob koncu sevniškega karatlona so udeleženci
od organizatorja prejeli praktične nagrade,
prispevala pa jih je Športna unija Slovenije.
Vodstvo Kluba borilnih veščin Sevnica pa je
vsakemu udeležencu za uspešno premagane
Dogajanje bo popostreno z delavnico ovire podelilo še diplomo in medaljo. Veselje
otrok je bilo nepopisno.
preživetja v naravi.
Miran Grubenšek

Jurij Orač

julij - avgust 2022
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ŽUPANOVO VINO 2022

SPREJEM
NAJUSPEŠNEJŠIH

V sklopu Festivala modre frankinje je
9. junija potekala razglasitev Županovega
vina za leto 2022. Letošnje izbrano vino,
cviček, je pridelal Ivan Vintar iz Društva
vinogradnikov Studenec.

Na začetku junija je v prijetnem ozračju
grajskega parka potekal sprejem
najuspešnejših učenk in učencev ob
zaključku osnovnošolskega izobraževanja.
Župan Srečko Ocvirk je izrekel pohvalo 45
Županovo vino je protokolarna blagovna učenkam in učenem osnovnih šol sevniške
znamka z dolgoletno tradicijo. Letošnji občine in Glasbene šole Sevnica.
strokovni izbor, 17. po vrsti, so opravili
v Društvu vinogradnikov Studenec. Na Izbor najuspešnejših pripravijo šole ob
ocenjevanje je prispelo 13 vzorcev cvička. usmeritvah Občine Sevnica. Nagrade in
Ocenila jih je strokovna komisija, sestavljena pohvale najuspešnejšim so bile podeljene
iz članov vseh vinogradniških društev v več kategorijah, in sicer za učne uspehe
sevniške občine, pod vodstvom priznanega in dosežke na področju znanja, za uspehe v
vinarskega strokovnjaka Jureta Grubarja.
Glasbeni šoli Sevnica na področju kulture, za

PRAZNIK KRAJEVNE
SKUPNOSTI BLANCA
Krajevna skupnost Blanca praznuje svoj
praznik na dan, ko se je 10. junija 1945 na
blanško osnovno šolo vrnil slovenski jezik.
Krajevni praznik letos dopolnjuje tudi
začetek dograditve in obnove Osnovne šole
Blanca, ki bo stekla po koncu šolskega leta.
Prav na dan praznika, 10. junija, sta bila
namenu predana dva cestna odseka,
novourejeni odsek javne poti Poklek–
Tomažev hrib–Priklance

športne dosežke in dosežke enkratne narave
za posamezne učence ali skupino učencev,
ki so uspeh dosegli na katerem drugem
vsebinskem področju v obliki raziskovalnih
nalog.

ter prestavljeni in obnovljeni odsek lokalne
ceste Poklek–Blanca.
Za prejemnika naziva Županovo vino 2022
so izbrali Ivana Vintarja, vinogradnika s
Primoža in člana Društva vinogradnikov
Studenec.

Učence je v grajski park slavnostno
pospremila grajska gospoda, pozdravil jih je
tudi Baron Moscon.
Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru
poudaril, da lokalna skupnost izjemno ceni
uspehe učenk in učencev, ter hkrati izrazil
željo, da se po končanem izobraževanju
vrnejo v domače kraje in preizkusijo svoje
ambicije v lokalnem okolju. Zaželel jim je
uspešno reševanje vseh izzivov, ki jih čakajo
na njihovi življenjski poti.

Vino je tisti kmetijski pridelek, ki v sebi
nosi največ sonca in energije, pokušanje
vina pa je vedno priložnost za druženje in
izmenjavo mnenj, je ob razglasitvi poudaril
župan Srečko Ocvirk. Izpostavil je, da
ima Županovo vino kot protokolarno vino
pomembno povezovalno vlogo. Hkrati pa je
tak dogodek, kot je Festival modre frankinje,
prav tako odlična priložnost za povezovanje
vinarjev. Ob razglasitvi so zbrane nagovorili
tudi predsednik Društva vinogradnikov
Dolenjske Miran Jurak, 25. vinska kraljica
Slovenije Ana Protner, predsednik Društva
vinogradnikov Studenec Branko Arih in
ambasador cvička Peter Camloh. Ta je
prejemniku naziva čestital in izpostavil, da je
pestrost ponudbe vinskih sort pomembna,
saj naslavlja različne okuse ljubiteljev vina.
Zato je povezovanje dogodkov, kot
sta Festival modre frankinje in izbor za
Županovo vino, zelo pomembno.
Vir: Občina Sevnica
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Osrednja slovesnost s kulturnim programom
je potekala na ploščadi pred Gasilskim
domom Poklek. Krajanke in krajane, ki so
se zbrali v velikem številu, sta nagovorila
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca
Nataša Kreže, namestnica predsednika Marjan Ločičnik in župan Srečko Ocvirk.
aktiva ravnateljev sevniških šol in
ravnateljica Osnovne šole Milana Majcna Kulturni program so sooblikovali Godba
Šentjanž, je izpostavila, da so z uspehi, Blanški vinogradniki, Osnovna šola Blanca,
dobrimi rezultati in različnimi talenti Ljudske pevke Blanca Kulturno-umetniškega
devetošolke in devetošolci opozorili nase društva France Prešeren Blanca in Kulturnoin hkrati ponesli dobro ime svojih šol tudi umetniško društvo Poklek.
onkraj občinskih meja. Na nadaljnji poti
Vir: Občina Sevnica
izobraževanja je učencem zaželela, naj
ostanejo zvesti sebi, svojemu razumu in
srcu.
Ob podelitvi pohval so večer z glasbenimi
nastopi prijetno popestrili Kvartet rogov
Glasbene šole Sevnica in solistka Sara
Praznik ob spremljavi na kitaro Primoža
Lisca.
Vir: Občina Sevnica

Per aspera ad astra.
»Skozi trnje do zvezd.«

Mi vsi uporabljamo
isti zrak, zemljo in vodo.
Vsi smo povsem soodvisni
drug od drugega.
Louise L. Hay

Po občini
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LIKOVNA RAZSTAVA
ANE HOČEVAR

KUHAJMO SKUPAJ
V ZABUKOVJU

Likovni svet v svojih neskončnih možnostih
ustvarjanja odkriva čisto poseben svet, ki
ga je odkrila pred leti tudi Ana Hočevar,
nekdanja učiteljica in ravnateljica OŠ Krmelj.

Zdaj je kot upokojenka članica več društev,
v nekaterih tudi aktivno deluje. Je tudi
predsednica Društva izgnancev KrmeljTržišče. Aktivno vodi likovno sekcijo Društva
Svoboda Krmelj, razstavlja na skupinskih
likovnih razstavah v Krmelju in Sevnici v
sklopu U3 Sevnica. Največ njenih del je
nastalo pod mentorstvom Toneta Zgonca
na delavnicah U3 v Sevnici. Najpogosteje
ustvarja v dveh slikarskih tehnikah, to sta
akril in akvarel. Motive za svoja likovna dela
Ana Hočevar najpogosteje najde kar doma,
saj so njene slike polne rož in krajin, v katerih
prepoznavamo Krmelj in okolico. Odprtje
razstave je pospremila Ženska pevska
skupina Lokvanj, Petra Meserko z recitacijo,
program pa je povezovala Nevenka Flajs.

Po dveh letih premora smo se letos
ponovno zbrali v Zabukovju na prireditvi
Kuhajmo skupaj. Povabilu na tradicionalno
prireditev Aktiva kmečkih žena Zabukovje
so se odzvale članice aktivov iz Blance,
Tržišča, Studenca in iz sosednje občine iz
Aktiva podeželskih žena Sv. Anton Gorenji
Leskovec. Vsaka skupina je kuhala svojo jed.
Tako smo lahko okušali ričet s prekajenim
mesom, ciganski golaž, bograč, domačinke
so kuhale golaž, par iz Studenca pa je s
česnovo kremno juho in sirovimi kruhki
poskrbel za vegetarijance. Za tiste, ki jih
najbolj razveseli žar, pa je naša moška ekipa
pekla čevapčiče.
Za dodatno obogatitev dogodka je
poskrbela Folklorna skupina Spomin
Društva upokojencev Sevnica s svojim
plesnim nastopom, za kar smo jim iskreno
hvaležni.
Za to, da se je večer prijetno zavlekel
v noč, pa se lahko zahvalimo izjemnim
glasbenikom zasedbe Juhu Glasbeni Mix, ki
so poskrbeli za čudovito vzdušje in privabili
številne obiskovalce, da so se zavrteli na
plesišču.
Prireditev je združila in povezala številne
obiskovalce vseh generacij in na nevsiljiv
in prijazen način prebudila spomine pri
starejših in vzbudila zanimanje pri mladih.
Zato upamo, da se bo tradicija nadaljevala.

Vir: Društvo Svoboda Krmelj

Nada Simončič

Foto: Stanka Bantan

LIKOVNA KOLONIJA
KRMELJ
Zadnjo soboto maja je v Krmelju potekala
XVIII. Likovna kolonija Krmelj 2022.
Udeležilo se je je 12 ljubiteljskih slikarjev, ki
so, zaradi ne najbolj ugodnih vremenskih
razmer, ustvarjali predvsem v prostorih
gasilnega doma, ki nam ga je za ta dan
prijazno dostopilo Gasilsko društvo Krmelj.

Udeleženci XVIII. Likovne kolonije Krmelj 2022
(foto: Barbara Pergovnik)

Letošnja glavna tema je bila razgledi in se
je nanašala predvsem na okolico Krmelja
in bližnje vasi. Vabljeni so bili tudi fotografi.
Likovno kolonijo vsako leto organizira
Likovna sekcija Društva Svoboda Krmelj, ki
jo že vsa leta vodi Ana Hočevar.
Vir: Društvo Svoboda Krmelj

SEDMI POHOD PO POTI
BLAŽENEGA ALOJZIJA
GROZDETA OD TRŽIŠČA
DO STUDENCA

krajani Spodnjih Vodal, Grozdetovi iz
Zgornjih Vodal, Rakovi iz Rogačic, Vintarjevi
s Primoža, gospa Starc iz Spodnjih Impol,
Turistično društvo Studenec in Slavica
Ivačič, studenški vinogradniki in gasilci ter
gospod Balažič, Darko Janc in Domen Marc
... ter seveda vsi, ki ste nas kakorkoli podprli,
spremljali, pozdravili, pogostili. Res velika
hvala vsem in vsakomur posebej. Brez vseh
vas tega pohoda ne bi bilo.

Gornje Impolje

Če bo božja volja, lepo vabljeni tudi prihodnje
leto. Takrat bo dogodek nekaj posebnega,
saj bomo slavili 100. rojstni dan našega
blaženega Alojzija.
Robert Kaše

DELAVNICE IN
FESTIVAL NA
AJDOVSKEM GRADCU V
OKVIRU PROJEKTA AJDI
V sklopu projekta Ajdovske zgodbe iz
Posavja Ajdi! smo organizirali tri delavnice,
in sicer 2. in 4. junija. Prvi dve sta potekali
na gradu Sevnica, tretja pa na Ajdovskem
gradcu, na katerem smo imeli priprave za
izvedbo festivala na Ajdovskem gradcu. Na
dogodku se bomo sprehodili po stopinjah
rimske kuhinje, spoznali njihova opravila
in kako so preživljali vsakdan, kako so se
srečevali z umetnostjo in lepoto in se igrali
rimske igre. Prav tako nas bodo obiskali
rimski vojaki in skupaj z njimi boste lahko
korakali, si izdelali svoj meč ali čelado.

Tudi sedmi pohod po poti blaženega Alojzija
Grozdeta od Tržišča do Studenca smo srečno
prehodili. Tokrat v zelo stabilnem vremenu,
in sicer dežju, ki nas je zvesto spremljal od
začetka pa vse do konca. Zato seveda veljajo
čestitke vsem pohodnikom, ki jih je bilo kljub
temu kar okrog 30, in prošnja Bogu, naj vas
obvaruje bolezni. Velika, res velika zahvala
gre vsem sodelujočim in gostujočim, katerih
požrtvovalnosti, predanosti, gostoljubnosti
in prijaznosti ni mogoče plačati, zato vsem
en velik boglonaj in blagoslov blaženega,
ki ga s temi pohodi slavimo in ohranjamo
v spominu. Hvala vsem in upam, da nisem
koga pozabil: Župniji Tržišče in Studenec,
Krajevna skupnost Tržišče, Primož in
Studenec, Aktiv kmečkih žena Tržišče in
Fani Borštnar, Turistično društvo Tržišče
in Stane Markovič, podjetje Avtobusni Vljudno vabljeni na začetku julija, da nas
prevozi Mrgole, Kulturno-turistično društvo obiščete na Ajdovskem gradcu. Dan in uro
Primož in Udovčevi ter vsi sodelujoči krajani izvedbe dogodka bomo objavili naknadno.
Gornjih Impol, Irena Ule in njena dekleta,
Turkovi in Repovževi ter vsi gostoljubni
Eva Urh, KŠTM Sevnica
julij - avgust 2022
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Iz preteklosti v sedanjost

POMOČ OTROKOM
V STISKI
Konec šolskega leta je. Široki nasmehi in
ponosna trepljanja družine. Nepozabni
trenutki, ki nas navdajo z lepimi občutki
in ostanejo vse življenje. Ampak obstajajo
tudi mladostniki, ki se jim ni izšlo ... Ne
glejte nanje z viška, ker ne poznate njihovih
pravih razlogov. Če se je to zgodilo vašemu
otroku, se vzdržite kričanja, žaljivk, očitkov,
poniževanja ali celo nasilja. Za nazaj ne
morete ničesar spremeniti, lahko pa
naredite nepredstavljivo škodo. Otroci niso
»naši« samo takrat, ko je vse lepo, ampak
nas potrebujejo predvsem takrat, ko ni.
Imejte jih radi, naredite, kar je treba, in ne
pozabite, da pogojevana ljubezen nima
veliko z ljubeznijo. Nikar se jih ne sramujte in
nikar jih zaradi tega ne odpišite.

GRAJSKE NOVICE
Pa tudi, da nam nikoli niso dane večje
preiskušnje, kot jih zmoremo prenesti, in da
čisto za vsak problem obstaja rešitev.
Veste, v življenju vsi delamo napake in
največkrat se čez čas izkaže, da to sploh
niso bile napake, ampak prej kažipoti, ki so
največje napake preprečili ...
Ne, ni fino, ko ti najstnik domov prinese
popravni izpit ali toliko cvekov, da niti
na popravce ne more. In če je že enkrat
ponavljal razred, je »zabava« blizu popolni,
pa vendar ... samo šola je.

ZA ŽIVLJENJE
Osvobodi svoje srce sovraštva.
Osvobodi svoj um skrbi.
Naj bo tvoje življenje bolj preprosto.
Daruj, ne da bi v zameno kaj pričakoval.
Ljubi več in ...

Ni vredna in ne sme biti razlog, da se zaradi
tega razbije družina, uniči odnos ali si celo
kdo vzame življenje.

otresaj s sebe zemljo,
kajti v tem življenju moraš
postati rešitev in ne več problem.
N.N.

MAMICI
Danes je tisti dan,
ko s teboj v duetu bi zapela..
tiste pesmi, ki najrajši si jih imela,
In ti, dragi mladostnik, če se ti je to zgodilo ... Se vam zdi, da pretiravam?
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* Zelo verjetno je, da si za nastalo situacijo
kar najbolj odgovoren sam.
* Verjetno si žalosten, jezen, obupan,
razočaran in te je sram ali strah.
S tem ni prav nič narobe, je pa zelo
pomembno, da občutke izraziš ali se o njih
pogovoriš, potem pa dvigneš glavo, se
nasmehneš, jim ukažeš, da odidejo in se lotiš
reševanja.
* Sprejmi odgovornost za nastalo situacijo,
vendar si ne naprti občutka krivde (vsem
drugim je lažje odpustiti kot sebi).
* Ne pometaj stvari pod preprogo.
* Pogovori z odraslo osebo, ki ji zaupaš (ni
nujno, da so to tvoji starši).
* Razišči možnosti, ki so ti na voljo. Vedno
namreč so, četudi je morda videti, da jih ni.
* Zgodovine ne moreš spremeniti,
prihodnost pa je v tvojih rokah.
* Šola je pomembna, vendar ne določa tvoje
vrednosti.
* Če ti je spodletelo enkrat, to nikakor ne
pomeni, da ti bo tudi drugič ali tretjič.
* Ne smili se samemu sebi.
* Ne išči bližnjic, niti izgovorov.
* Ne počuti se kot smet, ker si dragoceno
človeško bitje, ki se verjetno niti ne zaveda,
na koliko ljudi vpliva.
* Ne pozabi, da ne glede na to, kako težko je
vse skupaj videti ali prenesti, vedno obstaja
na svetu nekdo, ki bi želel biti na tvojem
mestu.
julij - avgust 2022

Pojdite za en mesec delat na kakšen SOStelefon ali pa preživite kakšno uro s psihiatri,
ki vam bodo povedali, da so psihiatrične
bolnišnice polne mladostnikov. Statistika
samomorov govori sama zase. Biti pozitiven
in optimističen ne pomeni, da vidiš samo
lepe stvari in si vedno nasmejan. Pomeni, da
znaš sprejeti situacije, se z njimi spoprijeti in
iz njih izluščiti kaj dobrega. Ne glede na to,
kako težko je ... ne bo trajalo večno.
Zaupajte in pogumno delajte korake. Nič
hudega, če so v danem trenutku čisto
majceni in se vam niti ne zdijo vredni
omembe.
Imejte se radi in predvsem nikoli ne
pozabite, da se življenje ne dogaja vam,
ampak za vas.

ti vse najboljše zaželela.
Opazujem ples mavričnih metuljev,
visoko nad oblaki let kraguljev..
Čisto tiho se prikrade drobna tožna misel,
ki ob sebi bi te želela..
samo enkrat še, da bi te objela.
V srcu hranim lepe le spomine,
saj vem, da v svetu tem..vse enkrat mine..
Vez nevidna je med nama,
vedno nežno me objame,
ko pomislim nate, draga mama.

Po zapisu Maye Peron
povzela Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Irena Modrin

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

Uredništvo

Utrip življenja

GRAJSKE NOVICE

Kljub deževnemu vremenu se je v četrtek, 9.
junija, ob devetih pri gostoljubni hiši Jožeta
in Milene Žnidarič na naslovu Podgorica 21
zbralo 66 udeležencev in udeleženk Pohoda
na Lisco v organizaciji Društva upokojencev
Sevnica in Pokrajinske zveze društev
upokojencev Posavje. Najprej smo izvedli
dezinfekcijo z žganimi pijačami, potem pa se
okrepčali s klobasami, kruhom in pecivom.
Pozdravila sta nas predsednica Društva Ana
Jelančić in predsednik Pokrajinske zveze
Jože Žnidarič, za tem se nas je približno
polovica odpravila peš po Sončni poti na
Lisco, preostali pa so prišli na cilj z vozili. Res
je bilo sonce nad oblaki, ampak mi nosimo
sonce v sebi.

15. maja so se družili v Trbovljah na
Regijskem Maroltovem srečanju odraslih
folklornih skupin. Za ta nastop pa se je
bilo treba prej potruditi na Območnem
Maroltovem srečanju.
21. maja je bil čudovit dogodek. Območna
revija poustvarjalcev glasbenega izročila
Skupaj pod kozolcem Dolinšek na Šmarčni.
Tudi fantje Folklorne skupine Spomin so bili
del tega dogodka.
23. maja se je zgodil nastop na Dnevih
medgeneracijskega sožitja v Ljubljani.
27. maja so zaplesali v Naselju heroja Maroka
24 v Sevnici ob odprtju posodobitve v parku.
11. junija so popestrili prireditev Kuhajmo
skupaj v Zabukovju.
V boštanjski cerkvi je bil 4. junija 2. koncert
letošnje, 47. območne revije odraslih pevskih
zasedb Posavja Pesem Posavja 2022. Med
devetimi pevskimi sestavi je nastopil tudi
naš zbor Srebrni glas.
Pesem in ples ne priznavata starosti.
Vir: DU Sevnica

Pohod na Lisco

V Tončkovem domu na Lisci nas je pričakala
glasba Bojana Zakška, ogreli smo se s toplo
enolončnico in jabolčnim zavitkom, vse
skupaj pa zalili z vinom ali sokom. Kalorije
je bilo seveda treba takoj porabiti: z veselim
petjem in prešernim plesom. Pri ugibanju
teže košare z dobrotami je bil najbliže Jože
Žnidarič, vsebino pa je velikodušno dal
razrezati in servirati: slastno suho salamo,
sir in kruh. Vejice lipe s cvetovi pa je obdržal
za čaj.
Veselim ljudem s srcem na pravem mestu
ni mar za vreme, lepo se imamo kadarkoli.
Hvala vsem organizatorjem in navzočim.
Prihodnje leto se spet vidimo na podobnem
srečanju upokojencev in upokojenk Posavja.

TEKMOVANJE V
PIKADU POKRAJINSKE
ZVEZE DRUŠTEV
UPOKOJENCEV
POSAVJA ZA LETO 2022

Društvo upokojencev Dobova-Kapele je 26.
maja v Domu upokojencev Dobova-Kapele
organiziralo Regijsko tekmovanje v pikadu
za ekipe in posameznike.
Ekipa pikada Društva upokojencev Sevnica
v postavi: Franci Selak, Bojan Sorčan,
Toni Kovačič, Vlado Cizl in Jože Kelnerič je
dosegla odličen rezultat z osvojitvijo prvega
mesta ekipno in se uvrstila na državno
prvenstvo Zveze društev upokojencev
Slovenije v pikadu za ekipe.
V moški konkurenci je nastopilo 7 ekip
Rezultati ekipno za moške:
1 DU Sevnica 2965 točk, 2 DU Senovo 2685
Vir: DU Sevnica
točk, 3 DU Raka 2324 točk, 4 DU DobovaKapele 2322 točk, 5 DU Tržišče 2305 točk
6 DU Krško 2120 točk, 7 DU Brežice 2057
MAJA IN JUNIJA SMO
UPOKOJENI IZ SEVNICE točk
Rezultati posamezno za moške: (TOP 5)
1 Jože Simonišek DU Senovo 826 točk
PLESALI IN PELI
2 Branko Zupančič DU Tržišče 814 točk
Folklorna skupina Spomin Društva 3 Bojan Sorčan DU Sevnica 796 točk
upokojencev Sevnica je imela res pester in 4 Vlado Cizl DU Sevnica 794 točk
5 Franci Selak DU Sevnica 756 točk
bogat program:
Regijsko tekmovanje v pikadu je bilo
razpisano tudi za ženske, žal pa Društvo
upokojencev Sevnica še nima svoje
ženske ekipe kot večina posavskih društev
upokojencev. Le upamo lahko, da bodo
odlični rezultati moške ekipe spodbudili tudi
naše upokojenke, da začnejo trenirati pikado
in da se prihodnje leto pojavimo prvič tudi z
žensko ekipo Društva upokojencev Sevnica.
Dnevi medgeneracijskega sožitja v Ljubljani.

Rezultate in fotografije omenjenega tekmovanja v pikadu
je posredoval Franci Selak. Vir: DU Sevnica

RECEPTI
STROČJI FIŽOL
S KROMPIRJEM
stročji fižol
krompir
voda
sol
ocvirkova mast
kisla smetana
Posebej skuhamo očiščen
stročji fižol ter krompir v
kosih.
Raztopimo ocvirkovo mast in
ji dodamo kislo smetano.
S to zabelo zabelimo stročji
fižol in krompir, ki ga lahko
v plasteh naložimo v večjo
skledo.

MOČNIK NA MLEKU
mleko
voda
eno jajce
moka
sol
Za močnik na mleku iz jajca in moke
naredimo sukanje oz. močnik. Mleko
zavremo ter v vrelega zakuhamo močnik.
Ko ga vsipamo, mešamo z vilicami, da
se ne naredi kepa. Kuhamo približno pet
minut, posolimo ter postrežemo.
Na enak način lahko močnik zakuhamo
tudi na juho.

PREGRETA SMETANA
Pregreto smetano lahko naredimo
tudi tako, da v pekaču pol ure pečemo
posneto domačo
smetano na 200 stopinj iz kuhanega
mleka. Pregreto smetano lahko
uporabimo za štruklje,
štrudelj ali potico.

Društvo kmetic Sevnica, aktiv kmečkih žena Budna vas

julij - avgust 2022

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

POHOD POSAVSKIH
UPOKOJENCEV NA
LISCO
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Koledar prireditev
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GRAJSKE NOVICE

Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 1. 7.,
ob 9.00 - 1. 8.,
petek, 1. 7.,
ob 9.00 – 31. 7.
petek, 1. 7.,
ob 14.00 – 31. 7.
sobota, 2. 7.,
ob 8.00
nedelja, 3. 7.,
ob 18.00
nedelja, 3. 7.,
ob 20.00
ponedeljek, 4. 7.,
ob 8:30
ponedeljek, 4. 7.,
ob 9.00 - 15. 7.
ponedeljek, 4. 7.,
ob 15:20
torek, 5. 7.,
ob 15:20
torek, 5. 7.,
ob 19.00
torek, 5. 7.,
ob 19.00
sreda, 6. 7.,
ob 19.00
četrtek, 7. 7.,
ob 15.00
sobota, 9. 7.,
ob 9.00
sobota, 9. 7.,
ob 9.00
sobota, 9. 7.,
ob 20.00
nedelja, 10. 7.,
ob 16:30
torek, 12. 7.,
ob 15.00
torek, 12. 7.,
ob 19.00
četrtek, 14. 7.,
ob 18.00
petek, 15. 7.,
ob 22.00
sobota, 16. 7.,
ob 15.00
sobota, 16. 7.,
ob 22.00
ponedeljek, 18. 7.,
ob 7.00 - 22. 7.
ponedeljek, 18. 7.
ob 9.00 in 19.7.
torek, 19. 7.,
ob 19.00
sreda, 20. 7.,
ob 9.00 in 21.7
četrtek, 21. 7. ,
ob 20.00
nedelja, 24. 7.,
ob 9:30
ponedeljek, 25. 7.,
ob 9.00 – 29. 7.

Fotografska razstava PTIČI – Jože Teraž

Glavni trg 19

JSKD OI Sevnica OI Sevnica in ZKD Sevnica

Likovna razstava s poličke - Marko Okorn

Glavni trg 19

JSKD OI Sevnica OI Sevnica in ZKD Sevnica

Animacije na Bazenu Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Mesečni sejem

Trg svobode

KŠTM Sevnica

Dan rudarjev

Atrij Kulturnega doma
Krmelj

KU in turistično društvo Svoboda Krmelj

Sevniško grajsko poletje 2022
Argentinsko - slovenski glasbeni večer, koncert

Grad Sevnica

Društvo Trg Sevnica

Plavalni tečaj

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Oratorij 2022 - Za božjo slavo

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Salezijanski mladinski center Sevnica

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji
zakoncev Šalamon iz Slovenskih Konjic

Zdravstveni dom Sevnica predavalnica

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

Zdravstveni dom Sevnica predavalnica

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

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Izpit iz prve pomoči

Zdravstveni dom Sevnica predavalnica

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

Pohod po poti Antona Umeka - Okiškega

Vrh pri Boštanju 112

KUD Anton Umek - Okiški

Enodnevna slikarska delavnica na prostem
z Nikom Anikisom

Grad Sevnica

Nik Anikis Art

Gasilska veselica na Blanci s skupino Jodel express

Blanca pred gasilskim
domom

Prostovoljno gasilsko društvo Blanca

"Telška žetev"

Prostovoljno gasilsko
društvo Telče

Kulturno-športno društvo Telče

Izpit iz prve pomoči

Predavalnica RK v Galeriji
Ana

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

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

11. Tradicionalna ročna košnja na Lisci

Lisca

KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco

Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Poletne počitnice na gradu

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Poletna počitniška likovna delavnica

Park pred Občino Sevnica

JSKD OI Sevnica Brezplačno, obvezna prijava

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

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Poletna počitniška likovna delavnica

Atrij Kulturne dvorane
Krmelj

JSKD OI Sevnica Brezplačno, obvezna prijava

Sevniško grajsko poletje 2022
Zbogom korona, mi gremo na dopust, stand up komedija

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Access Bars delavnica s certifikatom

Novi grad

Saša Rešeta (031 430 188).

Oratorij Boštanj 2022

Župnija Boštanj

Župnija Boštanj

torek, 26. 7.,
ob 19.00

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

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

sobota, 30. 7.,
ob 20.00
torek, 2. 8.,
ob 7.00 – 7. 8.
torek, 2. 8.,
ob 19.00

Gasilska veselica v Tržišču
z ansamblom Dolenjskih 5

Športni parkt Tržišče

PGD Tržišče

Svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za mlade

Radeče - Sevnica / ob Savi

Ribiška družina Radeče in Ribiška družina
Sevnica

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

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

julij - avgust 2022

Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Sevniško grajsko poletje 2022
Čarobna Vililandija, otroška predstava

Koledar prireditev

GRAJSKE NOVICE
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sreda, 3. 8.,
ob 19.00
sobota, 6. 8.,
ob 8.00
ponedeljek, 8. 8.,
ob 15:20
torek, 9. 8.,
ob 15:20
torek, 9. 8.,
ob 19.00
sreda, 10. 8.,
ob 7.00
četrtek, 11. 8.,
ob 7.00
četrtek, 11. 8.,
ob 15.00
petek, 12. 8.,
ob 8:30
petek, 12. 8.,
ob 10.00 - 21. 8.
torek, 16. 8.,
ob 19.00
četrtek, 18. 8.,
ob 6:40 - 20. 8.

Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji Radmilo
Mihajlović iz Gornje Stubice

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Mesečni sejem

Trg svobode

KŠTM Sevnica

Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki
želijo znanje obnoviti
Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki
želijo znanje obnoviti
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure. Predhodno naročanje
na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796
Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure. Predhodno naročanje
na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

Zdravstveni dom Sevnica predavalnica

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

Zdravstveni dom Sevnica predavalnica

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

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Osnovna šola Sava
Kladnika Sevnica

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

Osnovna šola Sava
Kladnika Sevnica

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

Izpit iz prve pomoči

Predavalnica RK v galeriji
Ana

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

Plavalni tečaj na bazenu Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

10 - dnevni slikarski masterclass z Nikom Anikisom

Grad Sevnica

Nik Anikis

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

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

5. Kamp borilni veščin JU JITSU, JUDO, preživetje v naravi

Podgorica

DBV Ippon Sevnica

sobota, 20. 8.,
ob 21.00

15. Kitarida
Crvena jabuka, Cantina trash, Makadam, Štandgas, Modre
zvezde, Ars Groova, Disco quality
Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku primerna za vse in brezplačna
Sevniško grajsko poletje 2022
NINA PUŠLAR, koncert
Sevniško grajsko poletje 2022
Razstava Vesna Davidovič in nastop TEMSIG

Bazen Sevnica - igrišče

KŠTM Sevnica

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Grad Sevnica

MV MUSICLAND, d.o.o., KŠTM SEVNICA

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Tržišče pleše

Tržišče

org.: Mlade žurerke

Sevniško grajsko poletje 2022
Vladimir Janc, koncert

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

30. Skok na Lisco

Športni dom Sevnica

KD Sevnica

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

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Sevn'ška kuhna

Staro mestno jedro

KŠTM Sevnica

torek, 23. 8.,
ob 19.00
četrtek, 25. 8.,
ob 20.00
petek, 26. 8.,
ob 19.00
petek, 26. 8.,
ob 19.00
sobota, 27. 8.,
ob 19.00
nedelja, 28. 8.,
ob 10.00
torek, 30. 8.,
ob 19.00
petek, 2. 9.

OD 18. DO 22. JULIJA 2022

OTROŠKE POLETNE POČITNICE
NA GRADU SEVNICA
SAMO 149€ ZA CEL TEDEN

Kulturno umetniško društvo
Anton Umek - Okiški Boštanj
vabi na

POHOD
PO POTI ANTONA UMEKA - OKIŠKEGA
v soboto, 9. 7. 2022, ob 9. uri
pred Domom gasilcev in vaščanov na Okiču
(Vrh pri Boštanju 112).
Pohod bo popestren s kulturnim programom,

STAROSTNA OMEJITEV JE OD 6 DO 13 LET

na koncu udeležence čaka pogostitev.
Gostje: Mešani pevski zbor DU Mirna.

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki

julij - avgust 2022
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Oglasi

GRAJSKE NOVICE

www.radioaktual.si

20

julij - avgust 2022

Oglasi

GRAJSKE NOVICE

RAFAEL d. o. o. Sevnica
Savska cesta 24 | 8290 Sevnica
07- 81-60-730 | info@rafael.si | www.rafael.si

Planinska cesta 3, 8290 Sevnica

051 471 333

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

Malice, pizze, mehiška hrana, veganske jedi….jedi po naroèilu, dostava
� � � � �

STREŠNIKI
STREŠNA OKNA
KLEPARSKI IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe
IZOLACIJE
GIPS PLOŠČE
HIAB PREVOZI

Čas je za žar!

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

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.

NOV
v pr
O
oda
ji

GRAJSKE NOVICE
NAROČILO OGLASOV:
STREŠNIKI

051 680 288
grajske-novice@kstm.si
www.kstm.si
julij - avgust 2022

21

Razvedrilo

GRAJSKE NOVICE
ZAKRASELO VODA, KI SE
HRIBOVJE NABIRA POD
V JUGOZA- ZEMELJHODNI
SKIM POSLOVENIJI VRŠJEM

SLIKAR
ŠUBIC

GOVEJI ALI
OVČJI
KINEMATO- NAPLAČILO, SLOVENSKI
HLEV V
GRAF
PREDUJEM SLIKAR
(IVAN)
PLANINAH

SKOPUH

NAUK O
POMORSKI
PLOVBI
AMERIŠKA
IGRALKA
PARKER
AM. PISAT.
(ERICA)
ŽENSKA Z
OČESNO
NAPAKO

ŽUNEC
NONI
VDOLBINA
V STENI
UBITI IT.
POLITIK
(ALDO)

TANJA
ODER
ZDRAVILO
ZA BOLEZEN
JETER
ZBADLJIV,
ZADIRČEN
ČLOVEK

HENRI
ALEKAN
IT. PISATELJ
(UMBERTO)
MESTO NA
NIZOZEMSKEM

MADŽARSKI
LEGITIMNA BOLNIK S PISATELJ
MOČ
SLADKORNO (MOR)
DRŽAVE BOLEZNIJO BRIT. REŽIS.
LOACH
KAMENČEK
IZDELO- ZA IZŽIGAVALEC
NJE
ŠTRUKLJEV DIVJEGA
MESA
ŽIVINSKA
KRMA
IT. SKLADATELJ
(NINO)

AMERIŠKA
FILMSKA
NAGRADA
VRH V
ŠKOFJELOŠKEM
HRIBOVJU
TEORETIČNA
RAZPRAVA

NEMŠKI
FILMSKI
REŽISER
(FRITZ)

VLADIMIR
BARTOL
NAŠA
DENARNA
ENOTA
GR. GORSKA
VILA

ANTON
DERMOTA

SL. GLEDA- RIMSKA
LIŠKI
BOGINJA
IGRALEC IN JUTRANJE
KANTAVTOR ZARJE
(IZTOK)

MANCA
IZMAJLOVA
VRHUNEC
PRI
VROČINI
EGIPTOVSKI
KRALJ

BOLEZEN
ZARADI
POMANJKANJA VITAMINA C
TRENJE,
FRIKCIJA

BOJAN
ČOP

POKRAJINA
V ETIOPIJI
ANGLEŠKI
SLIKAR
(ALFRED)

LINO
VENTURA
SLOVENSKI
BIOLOG
(JOŽE)
NEKDANJI
POPIS PODLOŽNIH
POSESTI
KRŠJE

UPORNIK
HUDOBIJA

ČUTILO
ZA VID

ZNAČILNA
LASTNOST

EVA HREN

VODA V
TRDNEM
STANJU

RIBIČ, KI
LOVI
SARDELE

STAR
IZRAZ ZA
VRV

OBSEKANO
DEBLO,
DREVO

ZEVSOVA
ŽENA IN
SESTRA V
GRŠKI MITOLOGIJI

FUAD: egiptovski kralj, JOKAI: madžarski pisatelj, OREADA: gorska vila, HEPATIK: zdravilo za bolezen jeter
Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.8.2022 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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GRAJSKE NOVICE

JU-HU-HU

VICOTEKA
Počasi
Milan pravi prijatelju: Pri meni gre vse počasi.
Počasi delam, počasi jem, počasi hodim …
Pa pri tebi res prav nič ne gre hitro?
Hitro se utrudim.

Otročji
Prijatelja se pogovarjata:
“Marjan ti ne veš kako je moja žena otročja!”
“No, povej..”
“Vedno, ko se kopam vdre v kopalnico in mi potopi
vse moje papirnate ladjice..”

IZREK ZA LEPŠI DAN
Počasi umira, kdor postane suženj navad,
ki si vsak dan postavlja iste omejitve,
kdor ne zamenja rutine, kdor si ne upa
zamenjati barv, kdor ne govori s tistimi, ki
jih ne pozna. Počasi umira, kdor beži pred
strastmi in njihovimi močnimi emocijami,
zaradi katerih se zasvetijo oči in znova
oživijo osamljena srca.

Počasi umira,...

Christopher Morley

POVEŽITE IN POBARVAJTE
kaj sta ujela prijatelja?

Pet prejetih rešitev bomo nagradili.

REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je:
MARK WAHLBERG
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Mimica Aupič, Vrhek 8, Tržišče
2. nagrada: Marija Zgajnar, Skrovnik 15
3. nagrada: Urh Papež, Metni vrh 29c, Sevnica

NAGRADE ZA MESEC JULIJ - AVGUST
1. nagrada: 1 županova pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta, Sevnica
2. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica
Glavni trg 19, Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica
Glavni trg 19, Sevnica

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

Kam vabi slika, nas?

UGANKA
za brihtne glavce

Kdo je tisti sladkosned, ki čebelam krade med?
Velik je in ves kosmat, ko je sit v brlog gre spat.

Rešitev uganke za brihtne glave
iz prejšnje številke

kamin, beri nazaj Nima K

Izžrebanka:

Fani Borštnar, Tržišče 14 b, 8295 Tržišče

Rešitev skrivnega kotička
iz prejšnje številke je:

Uta se nahaja na robu
sevniškega grajskega parka.

Izžrebanka:

Vladimir Zalokar, Prvomajska 25, 8290 Sevnica
julij - avgust 2022
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Sevniško grajsko poletje 2022

GRAD SEVNICA
30. junij - 20.00

J O K E R O UT

JOKER OUT

21. julij - 20.00
25. avgust - 20.00

stand up komedija:
PERICA JERKOVIĆ in ROBERT PETAN

T E H NIČNI RID E R

SEVNICA

www.kstm.si

ZBOGOM KORONA,
MI GREMO NA DOPUST

