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Svoboda je pravica nas vseh in nastopi 
takrat, ko nisi nekomu podrejen, ko lahko 
delaš, kar ti narekujejo misli in srce. Seveda 
pa si ob tem nekoliko omejen, ker ob 
svobodi stojijo odgovornost, ustvarjalnost 
in uresničevanje.
Biti svoboden je isto kot plavati v morju, 
ne le v bazenu. Koliko te svobode imamo, 
je odvisno od več stvari. Svobodni smo 
dejansko takrat, ko se znebimo vseh 
dvomom, strahov in tesnobe. Takrat si 
dovolimo, da smo to, kar smo, in natančno 
taki, kot smo.

Za nekoga je svoboda delo, za drugega 
razvrat, spet tretjega pomoč drugim. 
Svoboda pa pomeni odgovornost. Zato se 
je tudi bojimo.

Zame je svoboda, da si včasih, kadar me 
čaka veliko dela, rečem: Tole bo počakalo, 
ta trenutek je samo moj in počnem tisto, 
kar v tistem trenutku hočem. Kaj pa je 
za vas? Ohranite vsaj delček tega, da ne 
izgubite sebe.

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 novembra 2022, prispevke, 
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev 
pošljite najpozneje do 15. 10. na 
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj 
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ
VLJU D NO V A B LJ ENI  NA  OSRED NJ O SLOV ESNOST  OB  PRA ZNIKU

V PETEK, 28.  OKTOBRA 2022, OB 18.  URI
V KULTURNI DVORANI V ŠENTJANŽU.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ
S PREDSEDNIKOM BOŠTJANOM REPOVŽEM

NAJ  NAS ČAS PRAZNOVANJA NAŠEGA PRAZNIKA 
ŠE  DODATNO POVEŽE.  

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI 
KRAJEVNE SKUPNOSTI KRMELJ 

Prijazno vabljeni na krajevni praznik KS Krmelj, ki bo v petek, 
21. oktobra 2022, ob 19. uri v Kulturnem domu Krmelj. 
Kulturni program bo pripravila OŠ Krmelj. Ob tej priložnosti bo v Galeriji Krmelj 
na ogled razstava XVIII. Likovne kolonije Krmelj 2022. 

Veselimo se vašega obiska, vsem krajankam in krajanom KS Krmelj 
pa čestitamo ob prazniku.

Svet KS Krmelj s predsednico Klementino Žvar FO
TO
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Ljudje in trta ob sotočju Save 
in Mirne, Milan Simončič

V Novi knjigi, strokovni monografiji z 
naslovom Ljudje in trta ob sotočju Save 
in Mirne podrobneje opisujete daljne 
dogodke in tudi sociološko vrednost, 
predvsem čustveno navezanost ljudi na 
trto in vino, kar je pomemben dejavnik 
pri razvoju in ohranjanju te vinarske in 
vinogradniške dediščine v naših sevniških 
krajih. 

V knjigi ste lepo predstavili različna 
obdobja in mejnike v vinarstvu. Zanimivo 
je 19. stoletje, ko je bil lastnik gradu 
Sevnica Johan Handel. Kako je rodbina 
Handel vplivala na takratni razvoj 
vinogradništva v naših krajih?

V knjigi je opisana vloga sevniškega in tudi 
boštanjskega gradu, ki ga že dolgo ni več. 
Markantni sevniški grad z okolico je bil znan 
kot »Rebenburg«, po takratnem lastniku 
Händlu, ki je prejel ta plemiški naslov, če 
ga prevedemo iz nemščine, pomeni trtin 
grad. Na grajskem pobočju sevniškega 
gradu je od leta 2007 zato z razlogom spet 
zasajen vinograd. Rodbina Händl je imela 
po dve vinski trti na obeh straneh trdnjave 
upodobljeno tudi na svojem grbu, kar je 
pripovedovalo obiskovalcem, da so obiskali 
vinorodno deželo.

Boštanjski grad, o katerem piše tudi 
Valvazor, pa pomembno vlogo predstavlja 
pri proučevanju poznosrednjeveških pravnih 

razmerij na Kranjskem. Ohranjeni dragoceni 
in redki izvod Gorskih bukev z zapisniki 
»visokogorskih zborov« boštanjskega 
grajskega gospoda s tistimi, ki so njegove 
vinograde v naši neposredni okolici 
obdelovali, pričajo o živahni vinogradniški 
dejavnosti, ki je bila v naših krajih pomembna 
gospodarska panoga. Ohranjenih je le 10 
izvodov Gorskih bukev, eden od njih je 
boštanjski, ki ga hrani Narodni muzej v 
Ljubljani. In to je bogastvo, ki ga morda 
premalo poznamo in cenimo. 

Pomemben dogodek, podrobno 
predstavljen v knjigi, je nastanek 
Vinogradniškega društva Dolenjske leta 
1972. Kako pomembna je bila povezava 
naših vinogradnikov z obeh bregov Save s 
takrat ustanovljenim društvom?

V začetnem obdobju Društva vinogradnikov 
Dolenjske pred petimi desetletji so na 
različnih funkcijah delovali tudi Sevničani in 
Boštanjčani. Aktivnosti dolenjskega društva 
so po ustanovitvi leta 1972 približali našim 
občanom. V zapisniku občnega zbora, ki je 
bil na Malkovcu spomladi leta 1977, najdemo 
navedbo, da delovanje DV Dolenjske ni 
omejeno le na geografsko opredelitev 
pokrajine Dolenjska, kar so vinogradniki 
na levem bregu Save (Bizeljsko-sremiškem 
vinorodnem okolišu) sprejeli z odobravanjem 
in se že takrat vključili v aktivno delo. 
Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj 
tako že od začetka povezuje članstvo iz 
dveh vinorodnih okolišev, Dolenjskega in 
Bizeljsko-sremiškega. Če je v preteklosti 
Sava delila dve državi – Štajersko in Kranjsko, 
zdaj povezuje. Mogočna reka v Sevnico 
iz vinorodne Štajerske prinese lepoto in 
vinogradniško tradicijo, ob sotočju z Mirno 
v Dolenjem Boštanju pa zajame še pridih in 
izročilo vinorodne Dolenjske. Bregove ob 
Savi in Mirni pa že stoletja krasijo obdelane 
vinske gorice, na njih in ob njih živimo srčni 
ljudje, ki pridelujemo dobra vina.

V uvodni besedi je knjigo kot strokovno 
monografijo z velikim zadovoljstvom 
opredelil tudi eminenca vinarstva na 
Slovenskem dr. Julij Nemanič. Knjigo je 
ocenil kot vzor in pridobitev ne samo za 
domačine, ampak tudi širše poznavalce 
in ljubitelje vin na Slovenskem. Ali ste se 
pisanja knjige lotili tudi z namenom, da 
z branjem spodbudite k produktivnemu 
razmišljanju predvsem manjše 
vinogradnike in preostala vinogradniška 
društva?

V Društvu vinogradnikov Sevnica – 
Boštanj, ki je izdajatelj knjige, smo bili 
počaščeni, ko je dr. Julij Nemanič privolil v 
recenzijo strokovne monografije in z veliko 
naklonjenostjo društvu in meni kot avtorju 
napisal uvodni prispevek. Ključno sporočilo 
njegovega razmišljanja, ki se reflektira tudi 
skozi napisana poglavja, pa je, da knjiga 
predstavlja dragoceno pričevanje o življenju 

in navezanosti ljudi na vinsko trto, ki ostaja 
ohranjeno tudi sledečim rodovom, in da 
je skozi desetletja opazni premik v glavah 
od količine do kakovosti, kar je predvsem 
zasluga vinogradniških društev. S tem se 
lahko samo strinjam, dodam pa še, da so 
podobno funkcijo odigrala tudi preostala 
vinogradniška društva v sevniški občini, 
poleg Sevnica – Boštanj še Malkovec, 
Šentjanž in Studenec.

Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj 
je bilo in je zelo dejavno na področju 
izobraževanja in tudi na raznovrstnih 
družabnih srečanjih, pomembnih za 
izmenjave izkušenj z vinarji in vinogradniki. 
Pri branju knjige sem opazil, da poskušate 
v vinarstvu in vinogradništvu odpreti vrata 
in prostor tudi mladim, da s svojimi pogledi 
nadaljujejo pomembno tradicijo in ustvarjajo 
nove vinske zgodbe. 

Ljubiteljski in tudi nekateri tržni pridelovalci 
vin so na Sevniškem v stanovski 
vinogradniški organizaciji združeni že 50 
let, odkar je bilo ustanovljeno Društvo 
vinogradnikov Dolenjske. V Sevnici je to 
društvo ustanovilo svojo podružnico, pod 
imenom Ožji vinogradniški okoliš Sevnica 
– Boštanj, pozneje pa se je preimenovala v 
Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj. 
Podobno je bilo tudi na Malkovcu.

V strokovni monografiji Ljudje in trta ob 
sotočju Save in Mirne sem želel utemeljiti 
tezo, da nastanek vinogradniškega gibanja 
v Sevnici in okoliških krajih ni naključje, 
temveč posledica večstoletne vinogradniške 
tradicije. Uvodoma je v knjigi predstavljenih 
več zgodovinskih dejstev, uspešnih zgodb 
in tudi težkih preizkušenj, od poznega 
srednjega veka, napad trtne uši in novih 
priložnosti za tem, medvojna in povojna 
leta. V drugem delu monografije sem 
se osredotočil na izvajanje poslanstva, 
ki so ga v zadnjih 50 letih skozi različne 
družabne in strokovne dogodke udejanjali 
in ga še poosebljajo članice in člani Društva 
vinogradnikov Sevnica – Boštanj. Pri tem je 
sodelovalo več generacij in številni ljudje, 
zato je knjiga tudi poklon vsem, ki so 
pripomogli k temu in jih ni več med nami. 
Društvo ima več kot 200 članic in članov in 
na Sevniškem še vedno uspešno deluje. 

V društvu se zavedamo, da potrebujemo 
nove ideje in dodaten zagon, ki ga lahko 
prinesejo predvsem mladi. Strokovno delo 
na vinogradniškem in enološkem področju 
ter na področju spoznavanja vinske kulture je 
lahko izziv za mladega človeka, sploh, če ga to 
zanima in želi aktivno sodelovati na različnih 
družabnih dogodkih. Vinogradniško društvo 
je okolje, v katerem lahko tudi mlad človek 
izpolni svoja pričakovanja. 

Zato vabljeni, dobrodošli mladi.

Z Milanom Simončičem se je pogovarjal Ciril Dolinšek. 

MILAN SIMONČIČ

GRAJSKE NOVICE Intervju



4 oktober 2022

PARTICIPATIVNI 
PRORAČUN 2023: 

ZNANI SO IZBRANI PROJEKTI
 
Zaključen je razpis Sobivam, sodelujem, 
soodločam, participativni proračun Občine 
Sevnica za umestitev predlogov in pobud v 
občinski proračun za leto 2023.

Projekt v občini Sevnica uspešno poteka 
že četrto leto. Občanke in občani so tokrat 
drugič projekte izbrali z SMS-glasovanjem. 
Za vse projekte so skupaj namenili 1266 
glasov, kar je 229 več kot lani. Po posameznih 
območjih so občanke in občani namenili 459 
glasov za območje KS Boštanj, 249 glasov za 

sodelujem

soodločam

sobivam

izbrani projekti participativnega
proračuna 2023:

AKTUALNI RAZPISI 
ZA ŠTIPENDIJE 

 

JAVNI RAZPIS 
ZA ŠTIPENDIRANJE BODOČIH 

PREVZEMNIKOV KMETIJ

Občina Sevnica namenja finančno pomoč 
za izobraževanje rednih dijakov in študentov 
kmetijske, živilske in gozdarske stroke 
iz občine, ki bodo po končanem šolanju 
ostali in delali na domači kmetiji kot 
njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je 
povečati strokovno usposobljenost nosilcev 
kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja 
tudi uvajanje novih znanj in tehnologij 
kmetijske proizvodnje. Upravičenec do 
štipendije mora imeti stalno prebivališče 
v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev v 
občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 
14.280 evrov. Prejemniki občinske štipendije 
ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne 
štipendije ali druge občinske štipendije.

JAVNI RAZPIS 
ZA DEFICITARNE POKLICE

Občina Sevnica razpisuje tudi 25 
štipendij za šolsko leto 2022/2023 za 
izobraževanje za pridobitev izobrazbe za 
naslednje deficitarne poklice: kamnosek, 
tesar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, 
oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, 
avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, 
slaščičar, gastronomske in hotelske 
storitve (kuhar, natakar), mizar, zidar, 
klepar krovec, izvajalec suhomontažne 

POROČILO 33. REDNE 
OBČINSKE SEJE 
 

33. redna seja občinskega sveta je bila 
v prvem delu namenjena obravnavi 
prostorskih aktov. Sprejeta je bila 
prostorska sprememba na pobudo 
zasebnega investitorja za povečanje obsega 
območja kamnoloma Červivec v Krajevni 
skupnosti Primož. V drugi obravnavi je bil 
sprejet Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stanovanjsko 
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod. 
Predmet tega prostorskega akta je območje 
zahodno od obstoječe stanovanjske soseske 
ob Drožanjski cesti, kamor bodo umeščeni 
nova stanovanjska soseska in objekti 
družbenih dejavnosti. 
Soglasno sta bila sprejeta predloga 
Lokalnega energetskega koncepta in 
Akcijskega načrta za trajnostno energijo in 
podnebne spremembe občine Sevnica. Gre 
za strateška dokumenta, ki opredeljujeta 
ukrepe za ustrezno in trajnostno ravnanje z 
energenti in primeren odnos do okolja. 
Člani občinskega sveta so podali tudi soglasje 
k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini 
Sevnica in soglasje k predlaganim cenam 
vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na 
območju občine. Na ceno programa ključno 
vplivajo število oddelkov, število in starost 
otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna 
struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, 
materialnih stroškov in živil so za vse vrtce 
enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede 
na povprečni mesečni dohodek na osebo in 
se določi v odstotku od cene programa za 
vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni 
razred. Višina plačila se z odločbo določi 
kot odstotek, ki ga plačajo starši, od cene 
programa, v katerega je otrok vključen. 
Cene programov predšolske vzgoje se 
bodo spremenile, in sicer v povprečju za 5 
odstotkov, odvisno od starostne skupine in 
vrtca. V sevniške vrtce je trenutno vključenih 
779 otrok v 44 oddelkov. Vključenost se iz 
leta v leto povečuje, Občina Sevnica pa se 
potrebam ves čas prilagaja z odpiranjem 
dodatnih vrtčevskih kapacitet. 
Člani občinskega sveta so se seznanili 
s poročilom o izvrševanju proračuna 
Občine Sevnica v prvem polletju leta 2022. 
Likvidnostni trend je pozitiven, vse krajevne 
skupnosti, javni zavodi in javno podjetje so v 
dobri finančni kondiciji. 
Podprli so tudi predlog spremembe 
odredbe, ki določa območja omejene 
hitrosti pred šolami in vrtci v občini Sevnica. 
Potrjena sprememba omogoča realizacijo 
širitve cone omejitve hitrosti na največ 30 
kilometrov na uro v Boštanju med osnovno 
šolo in vrtcem Panorama. 
V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica 
so člani občinskega sveta imenovali tri 
predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. 
Potrdili so tudi tekoče premoženjsko-
pravne zadeve, ki omogočajo nemoteno 
delo na področju ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Sevnica.

GRAJSKE NOVICEObčinske strani

gradnje, slikopleskar črkoslikar, tapetnik, 
pečar polagalec keramičnih oblog, gozdar, 
dimnikar, inštalater strojnih instalacij, 
kemijski tehnik, gastronomsko-turistični 
tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik, 
elektrotehnik in lesarski tehnik. Štipendije 
se dodeljujejo posameznikom z namenom 
zagotavljanja ustreznega kadra na trgu 
dela glede na povpraševanje delodajalcev 
ter spodbujanje vpisa na vrste in področja 
izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski 
razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter 
tistih področij izobraževanja, za katere ni 
dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih 
sredstev znaša 24.000 evrov, višina mesečne 
štipendije znaša 80 evrov.

Razpisna dokumentacija obeh razpisov je 
dostopna na občinski spletni strani oziroma 
na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Sevnica. 

Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do 
vključno 17. oktobra 2022.

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ 
ZA ŠTUDIJ V TUJINI 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Občine Sevnica, Radeče, Krško, Brežice, 
Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli za 
šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 
podeljujejo štipendije za študij v tujini z 
javno veljavnostjo na področjih glasbene, 
intermedijske, uprizoritvene in vizualne 
umetnosti, AV-kulture in konservatorstva-
restavratorstva kulturne dediščine. Razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani 
Regionalne razvojne agencije Posavje.

Rok za oddajo vloge je do 15. oktobra 2022.

območje KS Sevnica, 231 glasov za območje 
KS Tržišče in KS Primož, 164 glasov za 
območje KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS 
Studenec, 122 glasov za območje KS Krmelj 
in KS Šentjanž ter 41 glasov za območje KS 
Loka in KS Zabukovje. 

Celoten postopek participativnega 
proračuna je bil izveden skladno z 
objavljenim razpisom. Kvota, namenjena 
razdelitvi na participirane pobude, je znašala 
120.000 evrov oziroma do 20.000 evrov za 
vsako od 6 območij. 

Opredeljena vrednost za posamezni projekt 
je bila od 3000 do 10.000 evrov. Kvota, 
namenjena za izvedbo participativnega 
proračuna, je dosežena skoraj v celoti. V 
proračun za leto 2023 se uvrstijo pobude 
v skupni vrednosti 111.600 evrov. Izbrani 
projekti so objavljeni na občinski spletni 
strani. 

Projekti bodo uvrščeni v predlog proračuna 
Občine Sevnica za leto 2023, ki ga bo 
obravnaval in sprejel Občinski svet Občine 
Sevnica.
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GRAJSKE NOVICE Občinske strani

TRAJNOSTNA 
MOBILNOST V MESTU 
IN NA PODEŽELJU
 

Evropska mesta in občine, med njimi že 10. 
leto zapored tudi Občina Sevnica, v času 
Evropskega tedna mobilnosti pripravijo 
različne akcije, s katerimi prebivalce 
spodbujajo k uporabi trajnostnih oblik 
prevoza. 

Koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti v 
občini Sevnica so pripravili nekaj konkretnih 
predlogov za zmanjšanje uporabe osebnih 
avtomobilov v lokalni skupnosti. 

TRAJNOSTNA MOBILNOST V MESTU 

Najbolj gosto poseljeno območje sevniške 
občine je somestje Sevnice in Boštanja. 
Središče Sevnice je precej obremenjeno z 
avtomobili, čeprav so razdalje, ki jih občani 
z avtomobili prevozijo, razmeroma kratke. 
Standard dostopnosti je v Sevnici manj 
toleranten do višjih razdalj. Razdalje, ki jih 
prebivalci večjih mest premagujejo peš 
ali s kolesom, jih Sevničani premagujejo z 
osebnimi avtomobili. 

KRATEK SPREHOD DO DELOVNEGA 
MESTA

Največja koncentracija delovnih mest zunaj 
industrijske cone v Sevnici je v novem delu 
mesta pri HTC, kjer tudi ves čas primanjkuje 
parkirišč. Kljub temu pa je okoli 600 metrov 
oddaljeno parkirišče pri Bazenu Sevnica, kjer 
je na voljo 48 brezplačnih parkirnih mest, v 
dopoldanskih urah med tednom večinoma 
prazno. Od Bazena Sevnica do območja pri 
HTC, kjer so med drugim zdravstveni dom, 
lekarna, dom starejših občanov, Center za 
socialno delo in Zavod za zaposlovanje, 
potrebujemo 7 minut hoje. Od parkirišča 
Šmarje na Planinski cesti 1, kjer je na voljo 
50 brezplačnih parkirnih mest, za okoli 
550 metrov do območja pri HTC prav tako 
potrebujemo 7 minut. Tudi do starega dela 
mesta lahko pridemo peš. Od parkirišča 
pri Gasilskem domu Sevnica do občinske 
stavbe za 700 metrov potrebujemo okoli 8 
minut.

S kratkimi sprehodi do delovnega mesta 
naredimo nekaj dobrega zase in svoje 
zdravje, hkrati pa prepuščamo prosta 
parkirna mesta tistim, ki tudi kratke razdalje 
težje premagujejo, torej starejšim in osebam 
z oviranostmi. 

S KOLESOM HITREJE DO CILJA

Kolesarske ureditve v mestu Sevnica, 
kolesarske poti, označitve in prometna 
signalizacija, so večinoma urejene. Kolesarji 
so udeleženci v prometu, ki morajo prav 
tako spoštovati cestnoprometna pravila. 
Ta jim omogočajo vožnjo po cesti, če na 

zmanjšuje obremenitev okolja z avtomobili. 
Sopotništvo pridobiva na pomenu in 
uporabnosti z razvojem digitalnih orodij. Za 
iskanje možnosti za sopotništvo je na voljo 
spletni portal prevoz.org. Občina Sevnica 
v zadnjem obdobju prepoznava parkirišča, 
ki jih občanke in občani že uporabljajo za 
sopotništvo. Eno tovrstnih je parkirišče pri 
Hidroelektrarni Arto-Blanca. V prihodnje 
bo Občina Sevnica pristopila k ureditvam 
prostorov za sopotniško parkiranje tudi na 
drugih tovrstnih točkah po občini.

ORGANIZIRANI PREVOZI ZA 
STAREJŠE

Namen programa Sopotniki, ki deluje 
pod okriljem Zavoda za medgeneracijsko 
solidarnost, je pomagati starostnikom pri 
vključevanju v aktivno družbeno življenje. 
Program deluje na državni ravni, v sevniški 
občini pa njegovo izvajanje financira Občina 
Sevnica. Projekt od leta 2021 koordinira 
Center za socialno delo Posavje, Enota 
Sevnica. Lani je Občina Sevnica za izvajanje 
prevozov zagotovila tudi novo vozilo. 

Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu 
akcije #ŽupaniZaVolani za en dan postal 
prostovoljec Sopotnikov in po opravkih 
odpeljal občanko, uporabnico projekta 
Sopotniki. Po vozilo Sopotnikov se je 
odpravil kar s službenim kolesom. Pri tem 
je izpostavil, da pogosto pozabimo, da 
je razdaljo skozi mesto mogoče hitreje 
premagati s kolesom. Hkrati z iskanjem 
parkirnega mesta za kolo ni imel nobenih 
težav.

Z majhnimi spremembami v našem 
vsakdanu lahko veliko pripomoremo k ciljem 
Evropskega tedna mobilnosti, ne zgolj v 
času vsakoletnega obeleževanja, am-pak 
skozi vse leto. S tem bomo prispevali k 
zmanjšanju obremenitev okolja, znižanju 
ogljičnega odtisa in dodatnem izboljšanju 
kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

določenem cestnem odseku ni kolesarske 
poti.

Infrastruktura za kolesarje se v povezavi 
z urejanjem druge cestnoprometne 
infrastrukture nenehno dopolnjuje. Pred 
javnimi ustanovami, pri železniški postaji, 
pred javnimi športnimi objekti in pred 
nekaterimi lokali so urejene kolesarnice in 
stojala za kolesa. Lani pridobljeno stojalo za 
kolo na parkirišču pred HTC je še pridobilo 
sporočilnost: z napisom En avto ali deset 
koles je še dodatno poudarjeno, da lahko 
na parkirnem mestu enega avtomobila 
parkiramo kar deset koles. 

Na krajše službene poti se s kolesom vozijo 
tudi sodelavci občinske uprave. Letos je 
Občina Sevnica v park službenih vozil 
umestila tudi novo žensko kolo. Obe službeni 
kolesi dobro služita svojemu namenu. 

TRAJNOSTNA MOBILNOST NA 
PODEŽELJU

Na prvi pogled se zdi, da je načela 
trajnostne mobilnosti težje udejanjati na 
podeželju, kjer so razdalje večje, manj 
je namenskih kolesarskih poti, tudi javni 
prevoz je manj pogost. Kljub temu pa lahko 
z nekaterimi ukrepi zmanjšamo uporabo 
osebnih avtomobilov oziroma povečamo 
število potnikov v enem avtomobilu. 
Mobilnost je sama po sebi še posebej na 
podeželju ključnega pomena, zato ukrepi 
ne smejo biti usmerjeni v preprečevanje 
mobilnosti, temveč v ukrepe zmanjšanja 
obremenjevanja okolja s prometom na 
način, prijazen do prebivalcev. 

SOPOTNIŠTVO

Sopotništvo oziroma deljenje avtomobila 
je vožnja z osebnim avtomobilom, pri 
kateri se vozniku pridruži več potnikov, 
ki potujejo na isto lokacijo. Sopotništvo 
vsem udeležencem znižuje potne stroške, 
saj si jih med seboj razdelijo, hkrati pa 

Na parkirnem mestu enega avtomobila 
lahko parkiramo 10 koles.

Obe službeni kolesi dobro služita svojemu namenu. 
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TRGATEV
 

Po celoletnem delu v vinogradu pride 
zgodaj jeseni čas za trgatev, ki je eno 
najlepših obdobij v letu za vinogradnike. 
Zdaj poteka zelo drugače, a bistvo tega 
praznika je ostalo. Postopek je zaradi strojev 
in sodobnejše opreme hitrejši oziroma lajši, 
marsikje pa še vedno ročno trgajo grozdje, 
sploh v manjših vinogradih. V veliko krajih se 
obujajo stari običaji in pripravljajo trgatve po 
starih šegah.

Že pred trgatvijo je bilo veliko dela in priprav, 
kar se je začelo najmanj 14 dni prej. Treba 

TRŽIŠKA DRUŠTVA 
NA 22. SVETOVNEM 
FESTIVALU 
PRAŽENEGA 
KROMPIRJA NA BLEDU
 

V soboto, 3. septembra, smo se ponovno 
udeležili festivala praženega krompirja v 
organizaciji Društva za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi. Pretekla 
leta je dogodek zaradi covidnih omejitev 
odpadel, zato smo se z velikim navdušenjem 
odpeljali na Bled. Ob Blejskem jezeru se je 
zbralo okoli 60 ekip pražilcev iz Slovenije in 
tujine. 

Priprava praženega krompirja. V soboto smo ga na 
Bledu pripravili nekaj ton (foto: Stane Markovič).

ODPRTJE ZELENEGA 
OKNA V ŠENTJANŽU, 
POGLED NA PRISTAVO
 

Praznovanje svetovnega dne turizma 
je Turistična zveza občine Sevnica 
zaznamovala z odprtjem zelenega okna 
v Šentjanžu. Skozi okno se odpira pogled 
na Pristavo, ki je bila posest škofov iz 
Krke na Koroškem. Pristava je svoje ime 
gotovo dobila po pristavi posesti krških 
škofovv Mirenski dolini, se pravi po pristavi 
mokronoškega zemljiškega gospostva 
(vir: Janez Kos, Šentjanški kraji v urbarju 
župnišča Šentrupert). Odprtje zelenih 
oken je trajnostni prispevek k ohranjanju 
in izpostavitvi zanimivih kulturnih, 
zgodovinskih in turističnih točk v občini.

Zeleno okno sta odprla podžupan Janez 
Kukec in predsednik Krajevne skupnosti 
Šentjanž Boštjan Repovž, ob spremljavi 
kulturnega programa v izvedbi Ize Majcen, 
v preobleki lisičke pa je izvrstno popestrila 
dogodek Nika Kramžar.

Alenka Kozorog, TZOS 

GRAJSKE NOVICETurizem

Naš kraj Tržišče pa je bil verjetno najbolj 
množično zastopan, saj smo se ga udeležila 
kar štiri društva: Aktiv kmečkih žena, 
Društvo upokojencev, Klub ljubiteljev starih 
vozil Mirenske doline Hrast in Turistično 
društvo Tržišče. Občino Sevnica pa nas je 
skupaj zastopalo kar sedem društev.

Po prizorišču je dišalo po praženi čebuli, 
svinjski masti z ocvirki in drugih začimbah, 
ki so sestavni del te tradicionalni jedi. Vsako 
društvo je pripravilo svoj recept za pripravo 
praženega krompirja: pražen krompir z 
jurčki, pražen krompir s kranjsko klobaso, 
s slanino, s semeni. Pa zelenjavne različice 
in vegetarijanski krompir. Pa z lešniki in 
čokolado. Tudi marmelada iz krompirja ni 
manjkala. Torej, človeška domišljija ne pozna 
meja. Za odličen okus pa je pomembno, 
da so sestavine z domačih njiv in vrtov ter 
pripravljene z ljubeznijo.
Po mimohodu godbe iz Gorij, po 12. uri, 
pa se je začelo razdeljevanje brezplačnih 
porcij praženega krompirja. Obiskovalci 
so pristopili k stojnicam in pokušali pražen 
krompir, pripravljen po tradicionalnih 
receptih, ali pa s sodobnejšim pridihom. 
Skupaj so pražilci pripravili nekaj ton 
krompirja in ga razdelili med obiskovalce. 
Na to sončno soboto so bile na Bledu tudi 
množice turistov z različnih koncev sveta. 
Presenečeni so bili, da obstaja prireditev, 
na kateri lahko brezplačno pokušaš krompir 
in preostale dobrote, ki so jih ponujali na 
stojnicah. 
Naš kraj so na festivalu odlično predstavile 
tudi Mlade žurerke in s plesnim nastopom 
požele bučen aplavz. Obiskovalci pa so radi 
postali tudi ob naših mladih muzikantih – 
Valentinu in Žanu na harmoniki ter Nejcu 
na kitari, ki so preigravali znane slovenske 
narodno-zabavne melodije. 
Prihodnje leto pa bomo obiskali festival 
praženega krompirja v Bovcu.

Za AKŽ, DU, Društvo Hrast, TD Tržišče Janja Seničar Tratar 

je bilo pripraviti vso orodje, kadi in škafe, 
očistiti prešo in zamočiti posode, da niso 
puščale. Škafi, brente in posode so bile 
narejene iz lesa, zdaj pa so jih zamenjali 
umetni materiali. Treba je bilo tudi prinesti 
vodo od več kilometrov daleč. Vinograd so 
poželi oziroma pokosili, da je bilo lažje najti 
in pobrati padle jagode.

Pri trgatvi so pomagali sorodniki, sosedi in 
znanci, med katerimi ni manjkalo dobre volje 
in petja, tudi kakšna harmonika je zazvenela. 
Zdaj jo marsikje zamenja radio, dobre volje 
pa še vedno ne manjka. Med delom se je 
vriskalo in pelo, da so trgači priklicali odmev 
iz sosednjih vinogradov. Trgali so vsi, brente 
pa so nosili moški, ki so si v posebno palico 
vrezovali vsako polno brento, ki so jo nesli.

Za hrano so poskrbele gospodinje in 
pripravile »likof« ob zaključku dela: bel 
kruh, meso, po navadi je bila to kakšna 
krača ali prekajena šunka, pa štrudelj ali 
orehova potica. Ponekod so pripravili tudi 
pečeno kokoš in krompirjevo solato. Pri bolj 
premožnih ljudeh ali daljših trgatvah je bilo 
poskrbljeno tudi za malico.

Po trgatvi je grozdje najprej šlo v mlin, v 
katerem se loči pecelj od jagod, nato pa 
se je sprešal s kamnito prešo. Grozdje so 
prešali tudi z nogami. Grozdni sok, ki pri 
tem nastane, že v nekaj dneh začne vreti. 
Tropine, ki ostanejo po prešanju, so marsikje 
skuhali in iz njih naredili žganje.

Petra Stopar, KŠTM Sevnica 
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SEVNICA NA PLANETU
 

Sredi septembra je Sevnico obiskala 
snemalna ekipa Planeta TV z novinarjem 
Žigom Deršakom. V kamero so za 
oddajo Jutro na Planetu ujeli najbolj 
turistično zanimive dele, ljudi ter ponudbo 
Sevnice in okolice – staro mestno jedro 
z novoprenovljenim frizerskim salonom 
Kreutz, v katerem je tokrat škarje vihtel 
Lindon iz moškega frizerstva Britzzo, cerkev 
sv. Nikolaja s fresko sv. Ambroža, grad z 
vinogradom modre frankinje, ponudniki 
kolektivne blagovne znamke Sevnica 
Premium – čebelarstvom Kolenc, Gabaroni, 
Restavracijo Ajda, Pivovarno Ape, Kmečko 
zadrugo Sevnica s suhimi mesninami in 
Čeberol'co. Na Lisci pa so se predstavili člani 
PD Lisca Sevnica, člani Društva za letenje z 
jadralnimi padali Kondor, Aktiv žena Breg, 
ekipi Tončkovega doma in Gostišča Močivnik 
ter člani Folklorne skupine Spomin iz Sevnice. 

Prispevek, ki je bil na sporedu 19. septembra, 
lahko še vedno najdete tudi na spletni strani 
www.planeteka.si.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

SEVN'ŠKA KUHINJA 
OŽIVILA STARO 
MESTNO JEDRO
 

Prvi petek septembra so omamne dišave, 
primerno ohlajena vina in pivo, pesem in 
dobra volja v Sevnico privabili lepo število 
obiskovalcev od blizu in daleč. 

Na že tradicionalnem kulinaričnem dogodku 
Sevn'ška kuhinja na trgu je tokrat ponujalo 
hrano pet gostincev – Restavracija Ajda, Kisli 
pek, Gostišče Dolinšek, Gostilna Jež in Food 
Wagon. Obiskovalci so se lahko odžejali s 
pivom iz sevniške pivovarne APE ali uživali v 
kozarcu vina, ki so ga tokrat točili Kobalovi, 
Mastnakovi in Martinčičevi. Med glavno 
jedjo in sladico je bil čas za spoznavanje 
izdelkov, katerih odličnost potrjuje certifikat 
kakovosti Sevnica Premium. Predstavili so se 
Tina Železnik kot Ustvarjalka Tinka, Darko 
Kosem z izdelki Naravno in dišeče iz Radeža, 
Mojmir Dimec z Ovčarske kmetije Urban, 
Ciril Kolenc iz Čebelarstva Kolenc ter ekipa 
Kmečke zadruge Sevnica s tradicionalno 
sevniško suho salamo.

SEPTEMBER – 
MESEC OKUSOV 
POSAVJA
 

Z zadnjim septembrom se je v gostilni 
Kunst sklenil letošnji mesec okusov Posavja. 
V njem je pod koordinacijo CPT Krško 
sodelovalo 20 ponudnikov kulinarike, vin, 
piv in pridelkov. Dva od skupaj devetih 
dogodkov sta se odvila v Sevnici. V Gostilni 
Repovž so v sodelovanju s Kletjo Krško 
pripravili večer legendarnih okusov in vin, na 
turistični kmetiji Grobelnik pa spajali steake 
pašne govedi in njihova vina Tajfl. 

SEVNICA PREMIUM – 
NADGRADNJA Z 
VODENIMI DOŽIVETJI
 

Kolektivna blagovna znamka Sevnica 
Premium od leta 2019 združuje domača 
živila, pristne domače jedi in občudovanja 
vredne izdelke rokodelcev, ki so jih strogo 
in skrbno izbrali člani strokovne komisije. 
Pri kriterijih se osredotočajo na tradicijo, 
dediščino in lokalne surovine, zato podeljeni 
certifikati niso le potrditev odličnosti 
ponudbe, temveč tudi nagrada za znanje, 
ljubezen do domače zemlje in spoštovanje 
dediščine krajev, od koder prihajajo. 

Še letos se bodo zdaj že 108 certificiranim 
izdelkom – živilskim pridelkom in izdelkom, 
rokodelskim izdelkom, jedem in pijačam, 
postreženim na gostinski način, ter Hiši 
gastronomije – pridružila še vodena doživetja 
in turistični produkti. Strokovna komisija 
jih bo na terenu ocenila v drugi polovici 
novembra. Na začetku decembra pa bomo 
za ponudnike živilskih pridelkov in izdelkov 
ter rokodelskih izdelkov, certificiranih v 
prvem krogu ocenjevanj leta 2019, izvedli 
ponovni pregled in ocenjevanje. K prijavi na 
razpis, ki bo objavljen v oktobru na spletni 
strani www.kstm.si, pa vabljeni tudi vsi 
ponudniki, ki bi se želeli pridružiti kolektivni 
blagovni znamki Sevnica Premium. 
Za več informacij lahko pišete na 
annemarie.culetto@kstm.si ali pokličete 
številko 031 344 916 vsak delovnik, med 7. 
in 15. uro. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICE Turizem

V sklopu dogodkov je bilo organizirano tudi 
strokovno srečanje turističnih ponudnikov z 
naslovom Moč regenerativnega turizma za 
razvoj zelenega Posavja. 

Namen projekta Okusi Posavja je utrjevanje 
sodelovanja in prepoznavnosti Posavja kot 
gastronomske regije doma in v tujini. Letos 
sta bila s tem namenom prvič izvedena tudi 
ocenjevanje in znamčenje, opravili pa so ju 
cenjeni strokovnjaki Šole okusov Vivi, tudi 
ustvarjalci Tedna restavracij. Za ocenjevanje 
se je odločilo 22 posavskih ponudnikov, med 
njimi šest sevniških, in sicer vinarji Kobal, 
Kozinc, Domaine Slapšak, Gostilna Repovž, 
Restavracija Ajda in Turistična kmetija 
Grobelnik. Pri gostinskih ponudnikih se bo 
mogoče prepustiti kulinaričnemu razvajanju 
že v sklopu jesenskega Tedna restavracij, ki 
bo potekal med 14. in 23. oktobrom. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Pred edinstveno kuliso, ki jo nudi pogled 
iz starega mestnega jedra na sevniški 
grad, sta za glasbeno poslastico poskrbela 
domačina Sara Praznik in Primož Lisec. 
Dobro razpoloženi in zadovoljni obrazi so bili 
potrditev, da so tovrstna sproščena druženja 
več kot zaželena. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica 
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SEPTEMBRSKI 
DOGODEK NA 
AJDOVSKEM GRADCU
 

V četrtek, 22. septembra, se je od 17. do 19. 
ure v arheološki parku na Ajdovskem gradcu 
odvijal že drugi Festival na Ajdovskem 
gradcu. V sklopu projekta Ajdovske zgodbe 
iz Posavja, Ajdi! nam je društvo STIK 
približalo vsebine iz vsakdanjega življenja 
v naselbini s poudarkom na rokodelstvu in 
obrteh. 

Na arheološki delavnici so nam prikazali 
predmete iz vsakdanjega življenja na 
Ajdovskem gradcu, kot so kuhinjsko in 
namizno posodje, oljenko, del freske in drugi 
gradbeni material. Poleg tega smo lahko 
rokovali z različnim obrtniškim orodjem in 
se preizkusili v klesanju.

V ZAVETJU BESEDE 2022

Regijsko srečanje literatov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja
V Knjižnici Sevnica je v torek, 8. septembra, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Sevnica pripravila 
Regijsko srečanje literatov Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine V zavetju besede 
2022.

Na literarni natečaj se je prijavilo 21 
avtorjev, s svojimi literarnimi prispevki pa so 
sodelovali: 
Marija Bajt iz Šentjanža, Terezija Balaževič iz 
Novega mesta, Uroš Brankovič iz Ljubljane, 
Luka Bregar iz Čateža, Darja Dobršek iz 
Krškega, Tina Jesenko iz Dvora, Nataša 
Komarov iz Adlešičev, Tanja Košar iz 
Sevnice, Drago Nahtigal iz Trebnjega, Marija 
Pečaver iz Dolenjskih Toplic, Nada Pečavar 
iz Škocjana, Tina Pegan iz Izole, Tina Peruš 
iz Kostanjevice na Krki, Albin Potisek iz 
Hrastnika, Rok Sanda iz Senovega, Rudi 
Stopar iz Sevnice, Dragomila Šeško iz Brežic, 
Miroslav Tičar iz Krškega, Anica Vidmar iz 
Novega mesta, Sara Vodopivec iz Novega 
mesta in Marjeta Vrhovec Verbič iz Litije.
Za svoja dela in sodelovanje so avtorji prejeli 
regijsko priznanje JSKD Območna izpostava 
Sevnica. 
Prijetno in plodno srečanje je vodila 
slovenska pesnica in esejistka dr. Alja Adam.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

VELIČASTNE GRAJSKE 
POROKE NA GRADU 
SEVNICA
 

Letos smo veseli, da se je število porok na 
gradu spet povečalo in da si veliko parov iz 
celotne Slovenije izbere naš grad kot svojo 
idilično lokacijo za enega najlepših dni v 
njihovem življenju, pa naj bo to v poročni 
dvorani ali v grajskem parku. 

V toplejših mesecih, ko grajski park 
zacveti v vsej svoji lepoti, doživijo bodoči 
mladoporočenci pravo grajsko poroko z 
grajsko gospodo in bogato kulinarično 
ponudbo s pogostitvijo svatov v parku. 
Vedno pa smo veseli tudi novih idej in 
se poskušamo prilagajati bodočima 
zakoncema ter jima pričarati nepozaben 
poročni obred.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Klemen Bec za KŠTM Sevnica

RADOGOST, ZBIRKA 
OGLED KUD FORMA 
VIVA MAKOLE
 
Vsaka pot se začne s prvim korakom.

 Konfucij

Oktobra bo na ogled 
na našem gradu, 
v Stari galeriji in 
Oknu Radogost 
zbirke Ogled, 
tripartitetna razstava 
ustvarjalcev lepega; 
ob 20-letnem jubileju 
KUD Forma Viva 
Makole in letošnjem 
M e d n a r o d n e m 

simpoziju kiparjev in slikarjev. Razstava je 
sklepni dogodek večletnega plemenitega 
kulturnega dogajanja v Makolah, pa tudi 
okoliških krajih Haloz in širše v Sloveniji. 
Forma Viva (živa oblika) Makole ima povsem 
drugačno, izjemno programsko naravo in 
notranji kulturni ustroj v številnejšem izboru 
umetnikov in neomejeni izbiri kiparskega 
materiala. Je slovenski kulturni fenomen, ki 
se za 20. rojstni dan lahko pohvali z več kot 
200 skulpturami, ki tvorijo več kot sedem 
kilometrov Parka skulptur, pa tudi več 
desetin udeležencev – kiparjev in slikarjev iz 
Slovenije in tujine. Vsebuje tudi večje število 
sekcij, ki kulturno bogato odzvanjajo v tem 
haloškem prostoru. 
Umetnost je v vseh panogah natopljena 
s toploto in svetlobo ustvarjanja lepega. 

R. S.
Prireditev na našem gradu prinaša del tega 
zvena med nas. 
Slikar Ivan Sedlar ta zeleni raj Makol 
zaznava s svojo slikarsko zavzetostjo. V 
njegovih tihožitjih in pokrajinah utripa 
domačijska prvinskost v barvito topli paleti 
in melanholično realistični maniri.
Kiparstvo, predvsem nagrajena dela, 
predstavlja s svojimi fotografijami Milan 
Strnad, ki že vsa leta s svojim fotoaparatom 
in očesom srca spremlja lokalno in širše 
dogajanje. Utrinke v brezčasnost ohranja že 
več kot 50 let.
Branko Petan iz filatelistične sekcije 
bo postavil dva panoja zbirke znamk; s 
poudarkom na teh malih slikah odtisnjena 
nagrajena likovna dela, prav tako po 
fotografijah Milana Strnada.
Pred odprtjem v Felicijanovi dvorani si 
bomo ogledali film Forma Vive Makole. 
Za recital pa bo poskrbel gledališki igralec 
Silvo Safran. Za glasbeni užitek pa vokalno-
instrumentalna skupina Francija Černeliča 
– Nojek. Franc Černelič je tudi večkrat 
nagrajeni kipar.
Vabljeni v sredo, 5. oktobra, ob 18. uri na 
zanimivo prireditev.

Zeleni raj makol je za človeka napajališče 
lepega, da človeku lahko utripa ropotuljica 
na levi strani prs.                                      R. S.

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Znak Forma Vive Makole

GRAJSKE NOVICEKultura

Na drugi delavnici, ki smo jo poimenovali 
Izzivi po rimsko, smo z reševanjem različnih 
ugank in izzivov spoznavali rimski vsakdan, 
si na primer oblekli rimsko oblačilo, pisali 
na voščene tablice, prepoznavali različne 
surovine iz rimske kuhinje, zakrpali oblačilo …
Pripravili so tudi tri različne ustvarjalne 
delavnice, usmerjene v različne starostne 
skupine. Na dveh arheoloških ustvarjalnih 
delavnicah so se obiskovalci lahko prepustili 
navdihu preteklosti in se igrali rimske 
igre pod krošnjami, na tretji pa smo z 
igro, ustvarjanjem in glasbo pospremili 
pripovedovanje različnih zgodb iz bajeslovja 
lokalnega okolja in spoznali različna 
bajeslovna bitja.
Kot partnerji v projektu Ajdi! so na dogodku 
sodelovali tudi zaposleni iz Posavskega 
muzeja Brežice, z njimi pa smo si lahko 
izdelali nakit.
Oba dogodka sta bila lepo sprejeta, zato 
načrtujemo ponovno izvedbo najmanj 
enega od njih v prihodnjem letu.

Eva Urh, KŠTM Sevnica
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KULTURNA
DVORANA  
SEVNICA

ABONMA 2022/2023

Spoštovani ljubitelji gledališča,
obveščamo vas, 

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

Vpis bo potekal 
od 12. do 21. oktobra 2022,

na iztok.felicijan@kstm.si / 051 680 285
Več informacij: www.kstm.si/abonma 

SEVNICA

ODRASLI ABONMA

OTROŠKI ABONMA

VIII. POSAVSKA 
RAZSTAVA ROČNIH DEL 
Z IMENOM IZDELKI IZ 
ČASA KORONE
 

V sredo, 31. avgusta, so članice posavskih 
upokojenskih društev postavljale svoje 
izdelke za VIII. posavsko razstavo ročnih 
del z imenom Izdelki iz časa korone v 
grajskih sobanah sevniškega gradu. Svoje 
ročnodelske izdelke je na ogled postavilo 
osem posavskih društev upokojencev, in sicer 
DU Brestanica, DU Brežice, DU Kostanjevica, 
DU Krško, DU Raka, DU Radeče, DU Tržišče 
in DU Sevnica. Na razstavi so se predstavile 
s svojimi izdelki tudi zeliščarke DU Sevnica in 
Brestanica. Razstava je bila odprta od 1. do 
30. septembra. 

V organizaciji Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Posavja in v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Sevnica je bilo 
odprtje v četrtek, 1. septembra, ob 11. uri na 
gradu v Sevnici. V akustični grajski kapeli na 
sevniškem gradu ga je lepo, sproščeno in celo 
igrivo povezovala Martina Tina Žnidaršič, 
članica DU Sevnica. V pozdravnem nagovoru 
vsem razstavljalkam in vsem navzočim so 
sodelovali: Anica Jelančić, predsednica DU 
Sevnica, Zdenka Bevc Škof, koordinatorka 
komisije za tehnično kulturo pri ZDU 
Slovenije, Jože Žnidarič, predsednik PZD 
Posavja, in Srečko Ocvirk, župan občine 
Sevnica. V kulturnem programu so nastopili 
Mešani pevski zbor DU Sevnica Srebrni glas 
in pevca iz Dobove Zdenka in Andrej Pinterič. 
Predsednica DU Sevnica Anica Jelančić je 
vsakemu nastopajočemu podelila po dva 
cvetova marjetic, ki so jih izdelale marljive 
članice ročnodelske skupine Marjetice iz DU 
Sevnica. Prireditev se je končala s podelitvijo 
priznanj vsem posavskim društvom 
upokojencev, ki so razstavili svoje izdelke. 
Priznanja in rdečo vrtnico je predstavnicam 
društev podelil organizator letošnje že 
osme razstave PZDU Posavje, predsednik 
zveze Jože Žnidarič. Vodja ročnodelske 
skupine Marjetice Irena Hribar se je zahvalila 
predsednici DU Sevnica Anici Jelančić 
za vso podporo pri delovanju njihovega 
ročnodelskega krožka. Vsi nastopajoči in 
drugi so bili vljudno povabljeni na ogled 
razstave v grajske sobane sevniškega gradu 
in na druženje  ob sladkem prigrizku. 

Organizatorji so lahko zadovoljni z velikim 
številom obiskovalcev in obiskovalk že ob 
odprtju razstave. Zelo zadovoljne so tudi 

Razstavljavke iz Sevnice (foto: Brane Busar)

LIKOVNA RAZSTAVA 
NEVENKE FLAJS 
IN FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA 
MARTINA URANIČA
 

V pisarni JSKD in ZKD Sevnica je bila 
septembra na ogled likovna razstava 
grafične oblikovalke Nevenke Flajs. Na 
razstavi S poličke je razstavljala grafike, 
risbe in akvarele.

Preddverje trškega dvorca pa je s svojimi 
fotografijami popestril sevniški ljubiteljski 
fotograf Martin Uranič. Razstavo je naslovil 
Štirje letni časi. 
Ustvarjalcema iskrene čestitke za čudovita 
avtorska dela. 

V oktobru vljudno vabljeni na ogled 
fotografij, ki jih je v fotografski objektiv 
ujela Marta Brežan. Na likovni razstavi v 
pisarni JSKD in ZKD Sevnica pa se bo s svojo 
razstavo Po poteh ameriških staroselcev 
predstavila Lučka Novosel. 

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Avtorica: Nevenka Flajs

AKTIVNO POLETJE IN 
NAJVIŠJA NAGRADA ZA 
SARO ZUPAN
 

Vroče in dolgo poletje so učenci in učenke 
Male akademije preživeli v naravi. Otroci, 
stari od 8 do 11 let, so pod krošnjami dreves 
opazovali in risali breze, nato pa še najbolj 
sončno rožo – sončnico. Starejšim so misli 
ušle v gore in nastale so prekrasne slike 
z gorsko pokrajino, pokrito s snegom, in 
gore ob gorskem potoku oz. reki. Motivi, ob 
katerih se kar ohladiš. Ker se vsako šolsko 
leto zaključi z izletom, je bilo tudi letos tako. 
Učenci in starši otrok so obiskali Blejski 
vintgar in se namočili v Bohinjskem jezeru.

Za vročico je poskrbela novica iz Japonske. 
Sara Zupan, učenka zdaj 6. razreda na 
Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, je na 
mednarodnem likovnem natečaju v Tokiu 
prejela najvišjo nagrado the iInternational 
best prize. S sliko risinje z mladičkom je 
premagala 6390 otrok, starih od 7 do 15 let 
iz 61 držav. S sliko je Sara želela prikazati 
potrebo po skrbi za populacijo risov v 
Sloveniji in podporo ljudi za življenje risov v 
naših gozdovih.
Dne 20. oktobra vabljeni na odprtje 
samostojne razstave Julije Kermc v 
kulturnem domu v Loki pri Zidanem 
Mostu.

Tadeja Dobriha, predsednica KUD Budna vas 

Sara Zupan, risinja in mladič

GRAJSKE NOVICE Kultura

Avtor: Martin Uranič

članice ročnodelskega krožka Marjetice, 
ki delujejo pri DU Sevnica in so bile letos 
domačinke regijske razstave, to zadovoljstvo 
pa jim bo v veliko spodbudo za nadaljnje 
ustvarjanje. Razstavljeni izdelki so res prava 
paša za oči in dušo: kaj vse znajo posavske 
ročnodelske umetnice ustvariti s svojimi 
spretnimi prsti, rokami in še vedno tudi 
dobrim pogledom ne glede na leta preživeta. 
Predstavnice posameznih društev so rade 
pozirale pred svojimi mizami s čudovitimi 
izdelki in z veseljem pripovedovale o svojem 
ustvarjanju in izmenjavale izkušnje z drugimi 
skupinami. 

Brane Busar, informator Društva upokojencev Sevnica
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TEČAJ LEGO ROBOTIKE 
IN GLASBENI IMPRO V 
MLADINSKEM CENTRU 
SEVNICA
 

Z veseljem sporočamo in vas vabimo na nove 
programe v Mladinskem centru Sevnica, ki 
se bodo začeli izvajati oktobra.

Dne 3. oktobra se začne brezplačni 
tečaj LEGO robotike za najmlajše. Na 
njem si bo vaš otrok pridobil praktično 
in izkustveno znanje o robotiki, sodobni 
tehnologiji in programiranju. Cilj tečaja je, 
da otroke pripeljemo onstran meja njihovih 
trenutnih sposobnosti, jih spodbudimo v 
uporabo svoje kreativnosti, k timskemu 
delu in reševanju izzivov, hkrati pa 
ustvarimo okolje, v katerem razvijajo 
socialne veščine. Na tečaju sestavljamo 
robote in naprave, ki jih opremimo z 
motorji in senzorji. Sestavljenemu stroju se 
naučimo posredovati ukaze, s katerimi ga 
upravljamo. Za programiranje uporabljamo 
programsko opremo, ki omogoča preprosto 
programiranje robotov in naprav z uporabo 
ikon. Koliko različnih robotov lahko 
sestavimo in koliko nalog lahko robot opravi, 
je omejeno le z našo domišljijo.

Delavnica oziroma tečaj je primeren za 
otroke od 1. do 5. razreda, potekal pa bo 
v osmih delavnicah, ob ponedeljkih, od 
17. do 18. ure. Prva, uvodna delavnica 
bo v ponedeljek, 3. oktobra, zadnja pa 
28.1 novembra. Za optimalni uspeh je 
priporočljiva udeležba na vseh delavnicah. 

Delavnice in srečanja Glasbeni impro 
so tudi nekaj čisto novega v našem 
mladinskem centru in so nemenjene 
prav vsem starostim, poznavalcem in 
nepoznavalcem glasbe. Cilj srečanj je, da 

ODNOSI, STRES IN 
VPLIV ČUSTEV NA 
TELO IN ZDRAVJE – 
PREDAVANJE ANDREJA 
PEŠCA
 

V soboto, 10. septembra, smo v MC Sevnica 
gostili predavatelja Andreja Pešca, univ. dipl. 
politologa, ki deluje kot celostni psiholog, 
pedagog, trener in strokovnjak za odnose, 
leadership in osebni razvoj; sodeluje sz več 
kot 250 zavodi v Sloveniji in na tujem.

Vodil je že 
več kot 2500 
p r e d a v a n j , 
webinarjev in 
izobraževanj, 
za katere 
so značilni 
n e n a v a d n i 
p r a k t i č n i 
p r i m e r i , 
s i n t e z a 
s o d o b n e g a 
c e l o s t n e g a 
z n a n j a , 

leadershipa in motivacijske filozofije ter 
zanimivih zgodb iz vsakdanjega življenja. 
Predstavil nam je svojo novo knjigo z 
naslovom Znanje za življenje, ki govori o 
čustvih, stresu, strahu, jezi, o tem, kako 
čustva vplivajo na telo, bolezen in zdravje, 
odnosih do vseh in vsega, odpuščanju in 
nenavezanosti.
»Samo globoko se lahko priklonim vsakemu, 
ki je navkljub bolečim zgodbam, o katerih bi 
bilo pogosto mogoče in smiselno posneti 
film, ostal dober, ljudski in – živ. Zares vas 
lahko razumejo le tisti, ki so šli skozi podobne 
stvari. Navkljub vsemu imamo vedno 
možnost stopiti na pot teme in nadaljevati 
turobno družinsko dediščino, kakršnakoli je 
že bila, ali pa stopiti na pot dobrote, sočutja 
in sprememb. Vesel sem, da še naprej 
stopamo po zadnji in da gremo do – konca.« 
(iz nove knjige Znanje za življenje) 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

SEPTEMBRSKO 
DOGAJANJE 
V MC SEVNICA
 

Prvi popočitniški mesec … mesec ko otroci 
še nimajo toliko nalog. Zato smo ta mesec 
otroško energijo usmerili, malo manj v 
učenje in več v ustvarjanje, igranje, kuhanje 
... skratka, v otrokom prijetnejša opravila. 
Kreativnost smo spodbujali s hama perlicami, 
risanjem, izdelovanjem vaz iz odsluženih 
embalaž, izdelovanjem zapestnic in drugim. 

Želodčke smo razvajali s palačinkami in 
sadno kupo, za povezovanje in druženje 

GRAJSKE NOVICEMladina

imajo vsi navdušenci nad glasbo prostor za 
druženje in skupno ustvarjanje. Srečanja 
sicer vodi mentor, vendar je potek 
popolnoma odvisen od želja udeležencev. 
Ponujamo ustvarjanje in učenje glasbe v 
sproščenem ozračju za osebe s katerokoli 
stopnjo glasbenega znanja – za tiste, ki bi 
radi šele začeli, in za tiste, ki bi radi spoznali 
še kakšen drug inštrument, zvrst glasbe, 
vabljeni pa tudi tisti vmes. Poleg tega bomo 
skupinsko glasbeno ustvarjali z oblikovanjem 
skupine. Učili se bomo preigrati pesem 
drugih bendov in glasbenih izvajalcev, bomo 
pa tudi skupaj »jamali«. Predstavili in učili 
se bomo tudi pisanja avtorske glasbe, od 
besedil do melodij. Prav tako bomo lahko 
posneli vse, kar ustvarjamo. Glasbeni impro 
bo potekal enkrat na dva tedna, in sicer 
ob sredah, ob 17. uri. Prvo srečanje bo 12. 
oktobra.
Na tečaj LEGO robotike in na Glasbeni 
impro se je treba prijaviti, saj je število 
mest na tečaju LEGO robotike omejeno 
na 8 otrok, medtem ko delavnice Glasbeni 
impro niso omejene na število udeležencev, 
so pa potrebne prijave zaradi predpriprave. 
Delavnice so brezplačne. Prijave in več 
informacij na natasa.rupnik@kstm.si.

Nataša Rupnik, KŠTM Sevnica

pa smo igrali različne družabne igre, ki 
spodbujajo zdravo tekmovalnost, poskrbijo 
za aktiviranje možganov in zagotovijo obilo 
smeha. Med široko ponudbo družabnih 
iger so med priljubnejšimi spomin, enka, 
sestavljanje puzlov, monopoli. Med igranjem 
družabnih iger posamezniki oblikujejo 
svoj značaj in vedenjske vzorce, poleg tega 
se otroci učijo sodelovanja, medsebojne 
pomoči, sprejemanja porazov in veselja ob 
uspehu. 

Vabimo te v našo sredino 
vsak dan, med 12. in 18. uro, 

ob sobotah med 15. in 19. uro. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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ZAČNI MLAD, 
TEKMUJ POŠTENO
 

Dne 21. septembra so se učenci 1. triade 
pridružili akciji Začni mlad, tekmuj pošteno, 
ki poteka pod okriljem Atletske zveze 
Slovenije, z njo pa bi želeli spodbuditi otroke 
k prvim atletskim korakom in jih ozavestiti 
o pomenu zdravega načina življenja. 

Razredničarke od 1. do 3. razreda so tako 
sklopu pouka organizirale tek na 100 oz. 
200 metrov. Učenci so neizmerno uživali v 
gibanju in čisto mogoče je, da je med njimi 
tudi kakšen bodoči atlet.

Damjana Zupančič

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI NA 
OŠ MILANA MAJCNA 
ŠENTJANŽ 
 

V tem šolskem letu smo se na naši šoli 
odločili, da bomo evropskemu tednu 
mobilnosti namenili prav posebno 
pozornost. In kaj vse smo počeli? Kar nekaj 
ur pouka smo namenili učenju o trajnostni 
mobilnosti in iskanju rešitev, kako zmanjšati 
promet na fosilna goriva in ga nadomestiti s 
trajnejšimi oblikami mobilnosti, kot so npr. 
hoja, kolesarjenje in podobno. Izdelali smo 
plakate na to temo, različne likovne izdelke, 
ki smo jih potem razstavili po šoli in z njimi 
poskušali spodbuditi učence, zaposlene in 
preostale obiskovalce šole k uporabi okolju 
prijaznih oblik prometa. Pripravili smo prav 
posebno radijsko oddajo na temo evropskega 
tedna mobilnosti in jo predvajali na šoli. 

DONACIJA KNJIG 
MICKA IŠČE SREČO
 

Boštanjsko podjetje Evergreen, ki proizvaja 
veganske izdelke iz ekološke gensko 
nespremenjene soje in drugih surovin, 
je podarilo več izvodov knjige Micka išče 
srečo, ki bodo namenjeni okoliškim šolam in 
Mladinskemu centru Sevnica. Zbirka kratkih 
zgodb pripoveduje o psički Micki in njenem 
lastniku, avtorju Gregorju Vrhovniku, in o 
iskanju sreče za živali, ki jih Micka sreča na 
svojem popotovanju. 

Knjiga zelo prisrčno z vidika lastnika in tudi 
psičke opominja bralce, da so hišni ljubljenčki 
in vse druge živali živa bitja, ki občutijo 
bolečino in osamljenost enako kot ljudje. 
Velikokrat pozabimo, kakšno življenjsko 
pot so prestale živali, ki so razstavljene v 
cirkusih, akvarijih in še marsikje drugje, in 
druge živali, ki se pojavijo v omarah ali na 
krožnikih. Tudi tega se Micka dotakne med 
svojim popotovanjem in sprašuje o srčnosti, 
razumevanju in sočutju do živali.
Knjiga Micka išče srečo, tako kot donator 
knjig, opozarja na način življenja, ki je 
nenasilen do živali, in spodbuja, da bi, kot 
je zapisal avtor, »planet za vse živalske 
duše znova postal blag in milosten dom«. Z 
branjem te knjige bodo otroci razvijali svoje 
empatične lastnosti in s tem osebno rastli.

Petra Stopar, KŠTM Sevnica

PRIHUHALE SMO SI 
ZLATO KUHALNICO
 

V sredo, 21. septembra, smo se učenke 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica 
udeležile regijskega tekmovanja za 13. zlato 
kuhalnico, ki jo je organizirala Turistična 
zveza Slovenije. Tri učenke (Klara Požun je 
zbolela) smo imele uro časa, da pripravimo 
predpisano jed (ravijole z mesnim nadevom 
in omako ter napitek iz šipkovega čaja). 

Pod mentorstvom učiteljic Kristine Prijatelj 
in Alenke Bogovič Peklar smo dosegle 
zlato priznanje in se že veselimo državnega 
tekmovanja, ki bo 14. novembra v Laškem.

Lana Vurnek 9.c, Lana Popelar 8.b in Laura Šibilja 8.b, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

»ZA BOŽJO SLAVO!«
 

Poletje je mimo, mi pa bi radi z vami delili 
nekaj utrinkov počitnic v SMC Sevnica. 
Začeli smo jih z dvema tednoma oratorija, 
na katerem smo spoznavali sv. Ignacija 
Lojolskega, letošnjega oratorijskega junaka. 

Sveti Ignacij Lojolski je ustanovitelj jezuitov 
in letos obeležujemo 500 let od njegovega 
spreobrnjenja. V mladosti si je želel 
postati vitez, vendar je po poškodbi noge 
v bitki in okrevanju spoznal, da ima Bog 
zanj pripravljen drugačen načrt. Postal je 
duhovnik in ustanovil Družbo Jezusovo. 
Naslov oratorija Za Božjo slavo izvira iz 
njegove misli Vse v večjo Božjo slavo. 
Njegovo življenje smo spoznavali v dramski 
igri, med katehezami in delavnicami. Kot 
vsako leto smo tudi letos kampirali na 
Sv. Roku ter imeli vodne igre in Oratorij 
ima talent. Prav tako smo obiskali grad 
Rajhenburg in tam spoznali srednjeveško 
življenje.
Po koncu oratorija je bilo organizirano 
poletno varstvo. Tam smo ustvarjali, se igrali 
na igralih, pospravljali in hodili na sprehode.
Čeprav je poletja konec, se dogajanje v SMC 
nadaljuje. Preverite našo spletno stran in 
nam sledite na družbenih omrežjih, da česa 
ne zamudite.

Ekipa medijev SMC Sevnica

GRAJSKE NOVICE Mladina

Z različnimi aktivnostmi smo želeli otroke 
spodbuditi h gibanju, zato smo v tem tednu 
organizirali jesenske pohode za vse razrede, 
kolesarski dan, množični tek, na terenu 
smo si ogledali varne in nevarne šolske poti, 
veliko ur smo namenili pripravi učencev za 
kolesarski izpit, otroke smo spodbujali, da bi 
v šolo, če se le da, prihajali peš ali s kolesom, 
udeležili smo se delavnice Vozim, vendar 
ne hodim in še in še. Imeli smo res pester 
teden, lepo smo se imeli, upamo pa tudi, da 
smo vsaj koga na novo spodbudili k uporabi 
oblik prometa, prijaznejših do narave.

Vir: Učenci šolskega novinarstva
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ROKOMETNE NOVICE
 

Začela se je težko pričakovana rokometna 
sezona 2022/2023. Prihajajo nova 
pričakovanja, nove izkušnje. Vse naše 
selekcije so že v tekmovalnem ritmu. V 
klubu smo na sezono pripravljeni. Strateško 
in organizacijsko bomo sledili postavljenim 
ciljem, saj smo v zadnjih treh letih dokazali, 
da ima to pozitivne posledice. 

V vseh 14 selekcijah bomo s trenerji 
nadaljevali kakovostno delo. Velik poudarek 
bomo dali delu z najmlajšimi, saj si želimo 
razširiti delovanje tudi na druge osnovne 
šole v občini.
Naj sporočimo, da je trenersko mesto 
članske ekipe prevzel v rokometnem 
prostoru zelo znani nekdanji odlični igralec 
in zdaj uspešni trener Jani Čop. Prepričani 
smo, da je lahko to odlična kombinacija 
izkušenega strokovnjaka s pomlajeno 
člansko/mladinsko zasedbo. Želimo mu, da 
bi se v našem okolju počutil prijetno in da bi 
se skupaj veselili dobrih rezultatov. 
V Rokometni klub Sevnica poleg sedanjih 
igralk in igralcev vabimo nove člane v naši 
občini. Dogovorite se lahko prek trenerjev 
selekcij ali e-pošte rksevnica@gmail.com, 
dobite pa lahko tudi dodatne informacije. 
Prav tako ste vabljeni vsi, ki se želite 
pridružiti naši organizacijski ekipi, in vsi, 
ki bi želeli kakrkoli pomagati pri razvoju 
sevniškega rokometa.

Športni pozdrav.

Vir: RK Sevnica

KMN SEVNICA
 

V petek, 9. septembra, so člani KMN Sevnica 
na otvoritveni tekmi 1. SFL gostili nasprotnika 
ekipo Bronx iz Škofij. Žal so bili ti tudi 
močnejši, s končnim rezultatom 1:5, čeprav 
so naši fantje odlično začeli in imeli v prvem 
polčasu tekmo pod nadzorom. V gostovanju 
16. septembra sta ekipi KMN Sevnica 
in Mlinše dosegli izenačitev, in sicer 2:2. 
V ligi MNZ Celje je ekipa starejših dečkov, ki 

tekmuje skupaj z NK Radeče, na domačem 
igrišču premagala nasprotnika NK Šentjur z 
rezultatom 3:1. 
Fantom iskrene čestitke za dosežene 
rezultate in pogumno naprej, vse preostale 
pa obveščamo, da v novo sezono še vedno 
vpisujemo otroke, ki jih veseli igranje 
nogometa, in jih vabimo, da se nam 
pridružijo na naših treningih. 
Kontakt: www.kmn-sevnica.si, 
info@kmn-sevnica.si, 040 661 847, Denis

Vir: KMN Sevnica

27. NOGOMETNI 
TURNIR VETERANOV  
STUDENEC 2022
 
 
V soboto, 27. avgusta, je Športno društvo 
Studenec v sodelovanju z Občino Sevnica 
in Športno zvezo Sevnica organiziralo 27. 
Nogometni turnir veteranov. Turnirja na 
Logu se je udeležilo 6 ekip.

Tekme v sobotnem popoldnevu so potekale 
v izredno korektnem športnem vzdušju. 
V zadnjem delu je vse pozdravil in podelil 
pokale za dosežke na turnirju župan Srečko 
Ocvirk.
Rezultati:

1. mesto Jelovec
2. mesto Log
3. mesto Sevnica
Najboljši strelec: Jure Jamšek.
Najstarejši igralec: Jože Žibert.

Vir: GM, arhiv ŠZS

GRAJSKE NOVICEŠport

USPEŠEN DOBRODELNI TURNIR NA BLANCI
 

V petek, 23. septembra, je v sončnem popoldnevu Športna zveza Sevnica na Blanci ob 
dnevu slovenskega športa organizirala dobrodelni nogometni turnir v igranju malega 
nogometa. 
Tistega popoldneva so se vsi spomnili številnih izjemnih uspehov naših vrhunskih 
športnikov. Igralci udeleženih ekip Občinske uprave Občine Sevnica, Policijske postaje 
Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze Sevnica, Študentskega kluba 
Sevnica, Pravosodnih policistov ZPKZ Dob, Ekipe Trimček in Vodstva Športne zveze 
Sevnica so si nato nadeli športno opremo in v prijaznem športnem vzdušju ob igranju 
malega nogometa tkali vezi za povezovanje športa z lokalnimi organizacijami.
Čeprav ni bil cilj merjenje moči, sta se v finalu srečali ekipi Zdravstvenega doma Sevnica 
in Študentskega kluba Sevnica, zadnji pa so z enim zadetkom več slavili zmago.
Po končanem športnem delu je bilo na vrsti prijetno druženje, na njem pa sta vodstvo 
Športne zveze Sevnica in župan Srečko Ocvirk udeleženim ekipam podelila spominska 
priznanja. Turnir ob državnem prazniku dnevu slovanskega športa je bil tudi letos 
dobrodelen. Zbrana sredstva udeležencev in dodatne donacije Občine Sevnica bodo 
izročeni Območnemu združenju Rdečega križa Sevnica. Za to se je vsem v imenu 
organizacije zahvalila sekretarka združenja Mojca Pinterič Kranjc.

Organizator ŠZ Sevnica se za nesebično pomoč zahvaljuje tudi Kopitarni Sevnica in 
Kmečki zadrugi Sevnica.

Vir: arhiv, ŠZS, foto: Ljubo Motore

Udeleženci, ki so se združili v športu ob prazniku športa.

ROKOMET
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DAN S POLICISTI 
IN LISIČKO
 
 
Učenci 5. razreda OŠ Blanca smo se na 
povabilo Policijske postaje Sevnica v petek, 
23. septembra, udeležili predstavitve 
aktivnosti policije, potekala pa je v sklopu 
projekta Sevnica giba z lisičko.

V prvem delu smo v sklopu projekta Policist 
Leon svetuje z uporabo delovnega zvezka 
spoznali delo policista in osnovna pravila 
ravnanja na cesti. V drugem delu pa smo si 
ogledali opremo policista, prikaz padcev 
in se skupaj s svetovnim prvakom v ju jitsu 
Timom Toplakom preizkusili na tatamiju.
Hvala Danijelu Žnideriču in Policijski postaji 
Sevnica, Občini Sevnica, KŠTM Sevnica in 
vsem policistom, da so nam popestrili naš 
šolski dan. 

Vir: OŠ Blanca 

KRANJ 
KARATE OPEN 2022
 
Sevniški karateisti bogatejši za 4 nove 
medalje
 
Na 22. Tradicionalnem mednarodnem 
karatejskem turnirju Kranj open 2022 se 
je v Športni dvorani Planina zbralo 261 
tekmovalcev iz 45 klubov iz Avstrije, Italije 
in Slovenije. Na tekmovanju so nastopili 
tudi naši mladi borci Sven Urh, Maksimiljan 
Stopar, Tilen Požun, Aljaž Rutar, Gašper 
Sladič in Anže Kermc, pod taktirko trenerja 
Marka Stoparja. Tekmovanje je potekalo v 
športnem karateju. Čeprav to ni bila njihova 
paradna disciplina, so svojim nasprotnikom 
pokazali izjemno borbenost in prevlado. 
Vse to pa ni zadostovalo za končno zmago 
in sprijazniti so se morali z drugim in tretjim 
mestom. Udeležbo na tekmovanju sta 
omogočila Občina Sevnica in podjetje 
Tanin Sevnica, za kar se jima klub iskreno 
zahvaljuje.

Pregled uvrstitev tekmovalcev KBV Sevnica:

Športne borbe posamezno: 
2. mesto Sven Urh, dečki malčki +35 kg
3. mesto Tilen Požun, dečki -45 kg
2. mesto Anže Kermc, ml. kadeti -50 kg
5. mesto Aljaž Rutar, dečki -40 kg

Športne borbe ekipno:
2. KBV Sevnica (Stopar Maksimiljan, Tilen 
Požun in Aljaž Rutar)

Vir: KBV Sevnica

REZERVIRAJTE SI 
19. NOVEMBER
 

V sevniških telovadnicah že potekajo resne 
priprave na 19. november. Zbralo se nas 
bo več kot 300. Plesali bomo, peli, igrali, 
nastopali. Zaznamovali bomo pomembno 

zgodovinsko obletnico. Zbrali se bomo 
mladi, še mlajši in malo manj mladi. Zato 
si zapomnite, zapišite in rezervirajte 19. 
november ob 17. uri. 

Kam je treba priti?
V Športno dvorano Sevnica, v kateri 
bo potekalo praznovanje 110-letnice 
delovanja sokolstva v Sevnici. Delegacija 
Sokolske zveze v Sevnici je 21. septembra 
letos zasedala v športnem domu, da so se 
pogovorili tudi o tej pomembni obletnici 
za društvo ŠD Partizan Sevnica. Prireditev 
bo obeležil tudi Vseslovenski sokolski zlet, 
saj bodo nastopala tudi številna sokolska 
slovenska društva, med njimi Flip Piran, ŠD 
Sokol Bežigrad, TD Sokol Brežice in Sokol 
Metlika. 
Sevničani se že pripravljajo. Pridružite se 
lahko tudi vi: naučite se našo vajo, dobili 
boste majčko in postali del naše zgodbe. 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
g i m n a s t i c n o d r u s t v o . s e v n i c a /
videos/409942767909950

Se vidimo 19. novembra ob 17. uri. 

 Sara Martinšek

4. GUČOTOV MEMORIAL
 

V soboto, 3. septembra, smo organizirali 
4. Gučotov memorial, turnir v malem 
nogometu, s katerim smo počastili spomin 
na našega pokojnega prijatelja Marka 
Gučka. 

Glavna nit dogodka so bili obujanje 
spominov na prijatelja, druženje ob hrani 
in pijači ter športno udejstvovanje. Turnirja 
se je udeležilo 8 povabljenih ekip, vse so se 
srčno borile za mesto na prehodnem pokalu. 
Na koncu je zmagala ekipa ŠKD Jablanica, 
drugi so bili Zgorn London jr., tretje mesto 
pa je pripadlo ekipi Rokometaši. 
Vsem sodelujočim ekipam in donatorjem 
se zahvaljujemo za sodelovanje. Se vidimo 
prihodnje leto.

Vir: Ekipa Zgorn London

GRAJSKE NOVICE Šport

»Če lahko verjameš, lahko dosežeš.« Ronnie Lott

Ekipa KBV Sevnica s trenerjem Markom Stoparjem

BORILNE VEŠČINE
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SEJEM BIL JE ŽIV – 
ČILIJADA LOKA 2022
 

Septembrska sončna nedelja in 
izjemen obisk sta bila najlepša nagrada 
organizatorjem, članom Čili kluba Račica, ki 
so uspešno izpeljali 4. čilijado v Loki.

Osrednji del dogodka so predstavljali 
razstavljalci na kar 21 stojnicah: Chilli by 
Vrečar, Čiličar, Čiličen, Spajsi bajsi, Čili 
škorpijon, Chilli rosa, 6tejs, Društvo pod 
kozolcem, Čili klub Račica, Pivovarna APE, 
mesni izdelki Daničič, Kmetija Zakrajšek, 
Kmetija Urban, Kmetija Ključevšek, 
Žganjekuha Brezovšek, Sonja Klemenčič, 
Dišeče iz Radeža, Loški želiščarji, Toni 
Lapornik, Aktiv žena Loka. 
Mogoče je bilo pokusiti več kot 100 različnih 
omak, številne namaze in paste, sire, 
klobase, salame, vino, pivo, likerje, žganje, 
pecivo, med, marmelado, vse z dodatkom 
čilija.
V Loki ste se lahko prvič posladkali s 
kremšnito s čilijem, pa tudi čilijogurt je 
doživel premiero.
Od začetka prireditve je potekalo 
tekmovanje v kuhanju golaža iz 
divjačinskega mesa, pomerilo pa se je 8 ekip. 
Meso je priskrbela LD Loka in ocenjevalna 
komisija je imela težko delo.
Zmagovalna ekipa Jurkošek-Skušek je po 
razglasitvi izdala del recepta, sicer malo 
hudomušno, da je pomembno, kako 
počasi se olupi čebula. So pa vsebine vseh 
kotličkov povedale svoje – v nekaj minutah 
so bili prazni. Veliko zanimanje je požela tudi 
razstava čilijev.
Po obisku in nagovoru častnega pokrovitelja 
Čilijade Loka 2022 župana Srečka Ocvirka 
je potekala dobrodelna javna dražba dresa 
ultrakolesarja Stanka Vrstovška. Vsa zbrana 
sredstva smo namenili v šolski sklad OŠ 
Loka. 
Stopnjevala se je popoldanska pripeka 
in vrhunec dosegla na tekmovanju Mr. 
Capsicum – kdo poje najmočnejši čili. Pod 
odrom se je zbrala množica ljudi in glasno 
navijala ter spodbujali jedce teh peklenskih 
sadežev. V finalnem obračunu je največ 
prenesel Anrej Mihelič – Čilizmaj, zagriznil 
je v čili na meji 2.000 000 skovilov in dobil 
prestižno lovoriko v Ljubljano. 
Sonce je zapustilo loško igrišče in naznanilo 
uradni konec 4. čilijade Loka 2022, 
udeleženci pa so jo zapuščali z le eno željo: 
Drugo leto z zadovoljstvom spet pridemo.

Marjan Ernestl, Čili klub Račica

MICHELINOVA 
ZVEZDICA ZA 
TRAJNOST GOSTILNI 
REPOVŽ
 

Dne 8. septembra so bile oči slovenske 
gastronomske javnosti uprte v razglasitev 
tretjega izbora Michelinovih inšpektorjev. 
Z Michelinovimi zvezdicami se tako letos 
ponaša 10 slovenskih restavracij. Devet od 
njih z eno in ena z dvema. 
Michelin pa v podporo in spodbudo 
trajnostnim praksam v kulinariki podeljuje 
tudi znak Michelin green star. S to izpostavlja 
kuharske mojstre, ki se še posebej zavzemajo 
za ohranjanje okolja. Prejmejo jo lahko 
le tisti, katerih restavracije so navedene 
v katerikoli kategoriji Michelinovega 
vodnika. Tako so priznanju bib gourmand, 
ki označuje izkušnjo z dobrim razmerjem 
med kakovostjo in ceno in so ga v Gostilni 
Repovž prejeli že ob prvi izdaji vodnika, 
za zavezanost trajnostni gastronomiji ob 
letošnji izdaji dodali še Micehlinovo zeleno 
zvezdico. 
Na seznamu restavracij, ki jih za obisk 
priporoča vodnik MICHELIN GUIDE 
SLOVENIA 2022, pa so med 41 slovenskimi 
restavracijami v naši bližnji okolici še 
Gostilna Vovko, Ošterija Debeluh v Brežicah 
in Grad Otočec.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICEPo občini

OBNOVA JAKILOVE 
GRAŠČINE V KRMELJU
 

Jakilova graščina v Krmelju je umeščena v 
register nepremične kulturne dediščine in je 
v lasti Občine Sevnica od leta 2013. Občina 
Sevnica postopoma in skladno z možnostmi 
graščino obnavlja in vzdržuje. 

Graščina je bila po 2. svetovni vojni 
nacionalizirana. Objekt je do leta 1990 
upravljala Samoupravna stanovanjska 
skupnost, v letu 1993 pa je bila vložena 
zahteva za denacionalizacijo za vračilo 
objekta v naravi. Z začetkom postopka 
denacionalizacije so bila onemogočena 
vsa večja investicijska vlaganja v objekt. Po 
dobrih 20 letih trajanja postopka je objekt 
ponovno prešel v last Občine Sevnica. 
Skladno z usmeritvami takratnega Odbora 
za stanovanjske zadeve in v sodelovanju 
s Krajevno skupnostjo Krmelj je Občina 
Sevnica pripravila načrt postopne prenove 
objekta, ki je bil usklajen tudi z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
V letu 2019 je Občina Sevnica pridobila 
projektno dokumentacijo za celovito obnovo 
graščine. Po podani oceni stroška obnove iz 
pripravljenega projekta bi celostna obnova 
znašala več kot 2 milijona evrov. Občina 
Sevnica je zato skladno s pripravljenimi 
usmeritvami pristopila k postopni obnovi 
objekta. V letih 2020 in 2021 je bila v celoti 
zamenjana strešna kritina graščine, v skupni 
izmeri 1.280 m2. Strošek zamenjave kritine je 
znašal okoli 110.000 evrov. V tem času je bila 
izvedena tudi obnova sistema za odvajanje 
padavinskih voda v okolici objekta. V letu 
2021 je Občina Sevnica pristopila k postopni 
obnovi pritličnih stanovanj graščine. Obnovi 
dveh stanovanj sta zaključeni. Strošek 
obnove enosobnega stanovanja v velikosti 
45,39 m2 je znašal 44.727,63 evrov, strošek 
obnove dvosobnega stanovanja v velikosti 
59,18 m2 pa 78.305,66 evrov. 
Obnovljeni stanovanji sta bili uvrščeni v fond 
stanovanjskih enot neprofitnih stanovanj 
in bosta oddani upravičencem skladno z 
letošnjim Razpisom za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem v letih 2022 in 2023. 
V naslednjem obdobju Občina Sevnica 
načrtuje nadaljnjo obnovo stanovanj. 
Skladno z načeli smiselne in postopne 
obnove bosta v sklepnem delu obnovitvenih 
postopkov urejena tudi nova fasada in 
dvorišče z okolico.

Vir: Občina Sevnica

Jakilova graščina

razpored obiskov 
OKTOBER 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.
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DAN POSTAJALIŠČE ČAS

3. 
oktober

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

6. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

13. 
oktober
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

19. 
oktober

SREDA

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15-13.35

20. 
oktober
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
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Z izvedbo večletnega projekta Hidravlične izboljšave 
v občini Sevnica bodo povezani vodooskrbni sistemi 
levega in desnega brega Save, s čimer bo urejena 
zanesljiva preskrba s kakovostno pitno vodo, hkrati pa 
bo poskrbljeno za ustrezno zaščito dragocenih vodnih 
virov. 

V sklopu projekta se med drugim povezuje vodni vir Dolna na Lisci 
z javnimi vodovodi Breg–Šentjur, Razbor–Lisce, Cirje–Ledina, 
Okroglice in Okroglice–Vizler. Z gradnjo povezovalnega cevovoda 
med zajetjem Dolna, vasjo Lisce in naseljem Okroglice ter med 
naseljema Breg in Šentjur bodo iz sistema izločeni manj ustrezni 
vodni viri iz površinskih zajetij za naselja Okroglice, Šentjur in Jelša. 

Zajetje Dolna je kakovosten vodni vir, ki ustvarja vodne presežke. 
Ti bodo uporabljeni za naselja severozahodno od mesta Sevnica, 
hkrati pa bodo zagotovili varno vodooskrbo v bolj sušnih obdobjih. 

Vodovod Breg trenutno črpa vodo iz studenca, ki je od vasi Breg 
oddaljen približno kilometer. Vodovod trenutno preskrbuje 85 
prebivalcev oziroma 25 gospodinjstev. Vodovod Šentjur zajema 
vodo iz vodovoda Breg. Preskrbuje naselje Šentjur z okoli 90 
prebivalci. Vas Razbor in zaselek Lisce se preskrbujeta z vodo iz 
vaškega vodovoda Razbor–Lisce–Jelša, ki vodo zajema iz studenca, 
ki izvira na travniku nad zaselkom Lisce pod Sv. Joštom. Vodovod 
Razbor–Lisce je samostojni vodooskrbni sistem. Voda iz zajetja 
Lisce–Razbor se zliva v vodohran Razbor z zmogljivostjo 30 kubičnih 
metrov, vodni višek pa se preliva v vodohran Lisce, ki ima prav tako 
zmogljivost 30 kubičnih metrov. Vodni višek iz tega vodohrana se 
nato preliva v vodovod Jelša. Preostali vodni višek teče v zasebno 
ribogojnico, ki je tik pod zajetjem. Vse tri vodovode upravljajo vaški 
vodovodni odbori, kakovost vode spremlja Komunala Sevnica. 

Vodovod Cerje–Ledina je prav tako vaški vodovod, ki zajema vodo 
iz studenca, ki izvira nad zaselkom Cerje. Ob zajetju je zgrajen manjši 
akumulacijski vodohran. Iz sistema se napaja 39 priključkov. V sušnih 
obdobjih na tem območju primanjkuje vode, zato je dodaten vodni 
vir nujen za nemoteno vodooskrbo. 

Vaški vodovod Okroglice zajema vodo iz studenca, ki izvira v gozdu 
nad zaselkom Okroglice. Voda ob nalivih dežja kali, v sušnih obdobjih 
pa je primanjkuje. Na vodovod je priključenih 35 prebivalcev. 

Za zagotovitev ustrezne vodooskrbe na teh območjih bo izvedeni 
gradnja povezovalnega cevovoda med zajetjem Dolna in 
Okroglicami, priključitev na obstoječi cevovod Lisce–Breg in gradnja 
cevovoda za priključitev naselja Šentjur. S povezovanjem vodovodov 
bodo iz sistema izločeni manj primerni vodni viri površinskih zajetij. 
Povezovanje vodovodov je zasnovano na način, da bo v prihodnosti 
na vodovod mogoče priključiti tudi vodooskrbna sistema Račica in 
Loka, ki nista vključena v projekt hidravličnih izboljšav. 

V poletnih mesecih so se tako izvajala dela na odseku Okroglice–
Lisce–Cerje–Dolna. Izvedena je bila zakoličba vodovoda v dolžini 
251 metrov. Zakoličeni so bili tudi infrastrukturni vodi in naprave na 
tej trasi. Izvedena so bila zemeljska in gradbena dela, čiščenje terena 
in vgradnja vodovodnih cevi različnih debelin v skupni dolžini dobrih 
391 metrov. Projekt se na tem območju nadaljuje tudi v jesenskih 
mesecih.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.Izgradnja vodovoda na območju Cerja.

POVEZUJEMO VODOVODE: 
PROJEKT HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

Izgradnja vodovoda na območju Cerja.

GRAJSKE NOVICE Po občini
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GRAJSKE NOVICEIz preteklosti v sedanjost

U3 DELUJE 
TUDI MED 
POČITNICAMI
 

Študijsko leto Društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica navadno traja 
od začetka oktobra do maja, letos pa smo 
ga zaradi razmer med letom podaljšali do 
konca junija. Vendar tudi med počitnicami 
nismo mirovali.
Dne 13. septembra smo skupaj s Komunalo 
Sevnica organizirali ekskurzijo za 37 
udeležencev in udeleženk v sklopu projekta 
Digivoda, v katerem sodelujejo še Občina 
Sevnica, Komunala Brežice, Kostak in 
Rokometni klub Sevnica. Poudarek je 
na pomenu varovanja vodnih virov in 
spreminjanju navad glede uporabe sveže 
pitne vode. Najprej nam je direktor 
Komunale Sevnica Mitja Udovč predstavil 
vrtine pri Stillesu in opisal vodovodni sistem 
v sevniški občini. Omenil je tudi postavitev 
veliko pitnikov in dveh vodnih hišk za točenje 
navadne vode in vode z ogljikovim dioksidom 
(pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in 
pri Športnem domu Sevnica). Nato smo se 
odpeljali v Kostanjevico in v Kostanjeviški 
jami spoznali umetnine, ki jih voda ustvari 
v tisočletjih. Blizu je tudi zajetje Jama, iz 

NAMIG ZA PREMIK: 
na Poganko in Dedno goro
 
Zgodnji jesenski dnevi so navadno še dovolj 
topli in dolgi, da jih lahko izkoristimo za 
rekreacijo v naravi. Čeprav je večina trgatev 
že opravljenih, vinogradi ne izgubijo svojega 
čara in se skupaj z gozdovi obarvajo v pisane 
jesenske odtenke. Morda vas na poti v 
katerem od vinskih hramov povabijo na 
pokušino mošta.
Pot je nezahtevna, zanjo pa bomo 
potrebovali približno 2 uri in 30 minut. 
Izhodišče je parkirišče pri ribniku v Lokah, 
kjer je tudi gostinski objekt. Od ribnika 
gremo proti severozahodu do markacij 
sevniške planinske poti in na asfaltirano 
cesto, ki se spušča z Impolj. Na križišču se 
obrnemo proti Orlam, vendar ne gremo po 
cesti navzgor, ampak še bolj levo po gozdni 
cesti ob Impoljskem potoku do gozdnatega 
kompleksa Kosmatec.
Markacije nas nato usmerijo desno navzgor 
po traktorski vlaki do asfaltirane ceste, 
ki pelje na Lukovec. Preden pridemo do 

te ceste, je na levi strani travnata jasa s 
traktorsko potjo. Tu zapustimo markacije 
in sledimo tej poti. Sredi jase se obrnemo 
proti hribu in nadaljujemo po traktorski poti 
naravnost v hrib. Ko pridemo do vinogradov 
in vinskih hramov, gremo še malo navzgor in 
cesta se izravna.

Pred prvim hramom lahko po gozdni poti 
zavijemo na desno naravnost navzgor in v 
dobrih 5 minutah pridemo na vrh Poganke 
(532 m). Vrnemo se na cesto, po kateri 
nadaljujemo med vinogradi in vinskimi 
hrami proti zahodu. Ko se nekoliko spustimo, 
pridemo na cesto, ki pelje z Lukovca na 
Presko. Cesti sledimo do Preske, nato 

zavijemo levo in nadaljujemo po asfaltirani 
cesti do še enega križišča. Ponovno zavijemo 
levo in gremo po cesti proti Primožu. Na 
križišču in odcepu za Dedno Goro zavijemo 
proti Dedni gori. Skozi gozd pridemo na 
greben Dedne gore.
Po grebenu nadaljujemo pot proti vzhodu, 
mimo vinskih hramov in vinogradov, ki so na 
vsem južnem pobočju. Z grebena sledimo 
cesti levo v gozd. Ko pridemo do domačije, 
se asfaltirana cesta konča in pot nadaljujemo 
po cesti navzdol ter se obrnemo desno. Spet 
gremo mimo nekaj vinogradov in hramov. 
Pri zadnjem vinogradu se ob njem spustimo 
navzdol po slabo shojeni stezi skozi 
sadovnjak do stezice nad gozdom. Ob robu 
gozda pod robom travnika poiščemo stezo, 
ki pelje levo navzdol po gozdnem pobočju. 
Kmalu bomo v smrekovem gozdu in po njem 
v dolini na gozdni cesti, ki pelje v Kosmatec. 
Tu spet pridemo na markirano pot sevniške 
planinske poti. Zavijemo desno po cesti do 
križišča cest in gremo po že prej prehojeni 
poti nazaj do izhodišča.

Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico, Vinko Šeško, 2002
Petra Stopar, KŠTM Sevnica

Slika je simbolična.

katerega oskrbujejo z vodo Kostanjevico in 
okolico. Program smo zaključili z ogledom 
nekdanjega samostana in cerkve ter zbirk 
Galerije Božidar Jakac in Forme Vive. Lakoto 
in žejo smo si potešili v Gostilni Gadova Peč 
v Podbočju, vsak pa je dobil tudi priročno 
napravo za stiskanje plastenk in pločevink.
Kaj pa druge dejavnosti? V poletnih mesecih 
so vadili tai chi, vsak četrtek so potekala 
druženja s klepetom in igranjem kart, 
dobile so se pevke, vsak zase pa so gotovo 
ustvarjali tudi slikarji in slikarke, pridne roke 
članic ročnodelskega krožka niso mirovale, 
zeliščarke so iskale, obdelovale … Vsak 
teden smo se odpravili na pot v sklopu 
študijskega krožka Spoznavanje vrednot 
in prečesali Slovenijo po dolgem in počez: 
dvakrat smo šli v Koper, dvakrat raziskovali 
Bohinj, spoznavali smo Mursko Soboto in 
Idrijo, bili smo na Rogli, na Mariborskem 
Pohorju in v Mariboru, zanimive pa so bile 
tudi Slovenske Konjice. S krajšimi dnevi 
bodo tudi cilji bližji, več pozornosti bomo 
posvetili domači občini: za začetek Tržišču 
in Škovcu.

Vabimo vas, da se nam pridružite na 
predavanjih ob torkih, ekskurzijah in 
pri študijskih krožkih. Uradni začetek 
študijskega leta bo v torek, 4. oktobra, ob 
9. uri v Kulturni dvorani Sevnica s pestrim 
programom. Naše delo pa lahko spremljate 
na spletni strani: https://u3sevnica.weebly.
com/. SE VIDIMO.

Romana Ivačič

AKTIVNOSTI 
DI SEVNICA
 

5. september 
Na kopalnem dnevu, ki je bil letos zadnji na 
slovensko obalo, je bilo 34 članov DI Sevnica. 
Po lepem, sončnem in toplem dnevu in 
kopanju v morju smo se v večernih urah 
odpravili zadovoljni proti domu.

7. september 
Dr. Ladislav Golouh je imel predavanje o 
zdravju, in sicer Srce in prehrana. Bili smo 
v prostorih jedilnice Preis, ki so nam jo 
dali v najem, za kar se vodstvu podjetja 
najlepše zahvaljujemo. Tudi zdravniku 
se zahvaljujemo za razumljivo, bogato 
predstavitev težav v zvezi s prehrano in 
srcem. Radovednost vseh pa je bila potešena 
po zdravnikovih odgovorih na vprašanja. 

29. september 
V organizaciji DI Sevnica smo priredili turnir v 
namiznem tenisu v Športnem domu Sevnica 
z udeležbo članov DI Sevnica. Hkrati pa je 
potekal tudi šahovski dvoboj med DI Sevnica 
in DI Zagorje. Oba turnirja sta potekala v 
počastitev dneva športa.

OBVESTILA:

13. oktobra bo izlet na Brezje, odhod 
iz Sevnice bo ob 7. uri, cena je 20 €. To 
je zamenjava izleta, ki bi moral biti na 
Cerkniško jezero.
10. novembra  bo kopalni dan v Dobovo, za 
kar tudi zbiramo prijave.

Vir: DI Sevnica

Spoznavanje vrednot v Idriji (foto: Marta Brežan)



17oktober 2022

NE ZASTIRAJ 
OKNA SRCA

Kdo z menoj bo pokramljal,

ko večer se bo prižgal?

Naenkrat bodo prišla leta

s tišino, betežnostjo odeta.

Če srce se k srcu bo sklonilo

se marsikaj bo spremenilo,

namesto v jesenski hlad,

šla bova skupaj v pomlad.

Ko v srcu bo ostala sled,

ko ogrel bo že pogled,

potem še sonce se smeji,

zlate ponudi brž dlani.

Ne zastiraj okna srca,

dovoli mi, da pridem tja!

Ljubezen  vedno najde pot

do duše in neslutenih lepot.

   Marija Bajt

GRAJSKE NOVICE Utrip življenja

LEPA JESEN V JESENI 
ŽIVLJENJA
 

V četrtek, 15. septembra, se nas je 44 članov 
in članic Društva upokojencev Sevnica 
odpravilo na izlet v Radovljico in Begunje 
na Gorenjskem. Tokrat smo potovali z 
vlakom, saj je vožnja z njim za starostnike 
brezplačna, mednarodni vlak pa je imel prav 
za nas v Radovljici postanek.

Tam nas je že čakala vodnica in nas popeljala 
po mestu. Spregovorila nam je o zgodovini, 
pokazala ostanke obzidja in razgled na 
okolico. Ustavili smo se pri gotski cerkvi 
svetega Petra, pokukali v notranjost, 
obiskali pa smo tudi nenavadno kapelico 
svete Edith Stein v nekdanjem nemškem 
bunkerju. Vredno je obiskati župnijski 
dvorec, ki ima lepo ohranjeno arkadno 
dvorišče iz 16. stoletja. Okrašen je z lepimi 
rožami, mi pa smo prostor izkoristili za 
skupinski posnetek. Dež nas ni preveč 
motil, ko smo se pod dežniki sprehodili po 
Linhartovem trgu. Največje znamenitosti 
v tem starem mestnem jedru so rojstna 
hiša dramatika in zgodovinarja Antona 
Tomaža Linharta, Šivčeva hiša s fresko 
Usmiljenega samaritana iz 16. stoletja, 
Malijeva hiša s sramotilno klopjo, Vidičev 
dvorec z renesančno poslikavo, Lectarjeva 
hiša z lectarijo in gostilno, Magušarjeva hiša 
z lončarsko delavnico in gotskim arkadnim 
dvoriščem ter mogočna Radovljiška 
graščina. V tej stavbi smo si ogledali 
stopnišče in pokriti atrij, sicer pa sta v njej 
še baročna in plesna dvorana, Čebelarski 
in Mestni muzej ter Glasbena šola. Ustavili 
smo se tudi pri Josipininem vodnjaku: na 
vrhu vodnjaka je kip šolarja, ki se naslanja na 
medaljon s podobo Josipine Hočevar, rojene 
v Radovljici, v drugi roki pa drži šolske knjige. 
Ta spomenik je eden redkih, posvečenih 
ženskam v zahvalo za njihova dobra dela. 
Prispevala je sredstva za mestni vodovod v 
Radovljici, skupaj s sestro pa je darovala hišo 
za učitelje in radovljiškim učencem namenila 
sklad za podporo in darila, zaradi česar je 
postala častna meščanka Radovljice.

Skoraj eno uro smo imeli časa za kavico 
in oglede po svoji želji, potem pa smo 
se z avtobusom odpeljali v Begunje na 
Gorenjskem. Obiskali smo Avsenikov 
muzej ter spoznali življenje in delo te znane 
glasbene družine v 18-minutnem filmu in 
ogledu slikovnih in tekstovnih materialov. 

Izlet v Radovljico in Begunje (foto: Romana Ivačič)
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OCVIRKOVKA
Testo:

1 kg moke
½ l mlačne vode
sol

Kvasni nastavek:
kvas
2 dcl mlačnega mleka
žlička sladkorja

Nadev:
½ kg ocvirkov
večji šop mete
5 jajc

Presejemo moko, dodamo sol in 
pomešamo, dodamo kvasni nastavek in 
postopoma vodo.
Zgnetemo testo in ga damo vzhajat. 
Ocvirke segrejemo, dodamo jajca in 
drobno zrezano meto. Pustimo, da se 
zmes ohladi. Vzhajano testo razvaljamo, 
namažemo z nadevom, zavijemo in 
po vrhu potico namažemo z jajcem. 
Postavimo jo na toplo, da vzhaja v 
pomaščenem pekaču. Pečemo v srednje 
vroči pečici 1 uro.

JANEŽEVI 
UPOGNJENCI

3 cela jajca stehtaj 
in natehtaj toliko moke, kot tehtajo 
jajca. 

Nato stehtaj 4 jajca 
in ravno toliko
sladkorja.

Penasto stepi jajca in sladkor, nato 
narahlo primešaj moko. Na hladen z 
maslom namazan pekač polagaj maso 
v kupčkih. Potresi z janežem in peci 7 
min na 170 °C – 180 °C. Še tople poberi s 
pekača in jih zapogni v kozarcu.

Kosilo nas je čakalo v Gostilni pri Jožovcu. 
Okrepčali smo se ob zvokih harmonikarja, 
Avsenikove skladbe pa tudi zapeli in ob njih 
zaplesali. Nekateri smo se mimo psihiatrične 
bolnišnice in cerkve svetega Urha sprehodili 
do grobišča talcev, Muzej talcev pa je bil že 
zaprt. Cerkev svetega Petra nad Begunjami 
in preostale hribe so začeli zagrinjati oblaki, 
zagrozile so nam strele in oglasil se je grom, 
zato smo se raje umaknili pod streho.

Pred dežjem nas je rešil avtobus in nas 
zapeljal na Železniško postajo Lesce – Bled. 
Kljub veliki zamudi vlaka smo se v Sevnico 
vrnili z lepimi občutki po zanimivem dnevu 
in prijetnem druženju.

JESEN PA NAM NUDI 
ŠE VEČ BOGATIH DOGODKOV:

7. oktober: REGIJSKI KULTURNI VEČER 
VESELA JESEN ob 16. uri v Krmelju
13. oktober: IZLET V NEZNANO
3. november: LITERARNI VEČER ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Sevnica
10. november: MARTINOVANJE NA 
STUDENCU
Obiščite nas v društveni pisarni, spremljajte 
naše objave na Facebooku in spletni strani 
(https://dusevnica.weebly.com/) ter se nam 
pridružite.

NAJ BO JESEN ŽIVLJENJA 
TOPLA IN ZANIMIVA.

Romana Ivačič v imenu Društva upokojencev Sevnica

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv kmečkih žena Loka
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GRAJSKE NOVICEKoledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sreda, 7. 9., 
ob 10.00 - 4. 10.

Razstava avtorskih plakatov 
grafične oblikovalke Nevenke Flajs Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 19. 9., ob 
11.00 - 3. 10.

Povabilo k vpisu v Glasbeno šolo Sevnica 
za šolsko leto 2022/2023 Glasbena šola Sevnica Glasbena šola Sevnica

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

sobota, 1. 10., ob 
8.00 - 31. 10. Fotografska razstava – Marta Brežan Preddverje Trškega dvorca 

v stari Sevnici JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

sobota, 1. 10., 
ob 8.00 Mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 1. 10., 
ob 8.00 - 31. 10. Razstava s poličke – Lučka Novosel Pisarna JSKD 

in ZKD Sevnica JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

sobota, 1. 10., 
ob 19.00 Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica, Obvezne prijave na: 

dozivljaj@kstm.si, 051 680 287
nedelja, 2. 10., 
ob 15:30

Sevnica giba z lisičko
Hokej na rolerjih

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

Salezijanski mladinski center Sevnica 
Prijava: 041 953 852

ponedeljek, 3. 10., 
ob 8.00

Sevnica giba z lisičko
Pohod s ponedeljkovo skupino Picerija Rondo PD Lisca Sevnica

ponedeljek, 3. 10., 
ob 11.00 12. Eko praznik v Sevnici Kmečka tržnica Sevnica Združenje za ekološko kmetovanje 

Dolenjske, Posavja in Bele krajine
ponedeljek, 3. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

Prijave : natasa.rupnik@kstm.si
ponedeljek, 3. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

Prijave : natasa.rupnik@kstm.si

ponedeljek, 3. 10., 
ob 17:30

Sevnica giba z lisičko
Cross camp

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
mala telovadnica (zgoraj), ŠD Partizan Sevnica

ponedeljek, 3. 10., 
ob 18.00 Bralni klub Bukvice Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 4. 10., 
ob 9.00 Pričetek študijskega leta z vpisom in slovesnostjo Kulturna dvorana Sevnica Društvo Univerza za tretje življenjsko 

obdobje Sevnica
torek, 4. 10., 
ob 10.00

Sevnica giba z lisičko
Energijska pot

Grad Sevnica, spodnje 
parkirišče

KŠTM Sevnica 
Prijava: eva.urh@kstm.si

torek, 4. 10., 
ob 17.00

Sevnica giba z lisičko
Trening mažorete Športni Dom Sevnica Društvo TRG Sevnica, sekcija Mažurete 

Prijava: 031 613 670
torek, 4. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 5. 10., 
ob 17.00 RADOGOST - zbirka Ogled KUD-a Forma Viva Makole Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 5. 10., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 5. 10., 
ob 18.00

Predstavitev knjige 
ob 20. letnici Turističnega društva Tržišče Kolonija Krmelj KUD Svoboda Krmelj

sreda, 5. 10., 
ob 18.00 Predstavitev knjige s predavanjem Mama hčerki Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 5. 10., 
ob 18.00

Sevnica giba z lisičko
Obrazna joga: 5 elementov v tebi

Grad Sevnica , Albert 
Felicijanova dvorana

Fris za kiss 
Prijava: fiszakiss@gmaiil.com

sreda, 5. 10., 
ob 18:30 Koncert Pihalnega orkestra Glasbene šole Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Glasbena šola Sevnica

sreda, 5. 10., 
ob 19.00

Sevnica giba z lisičko
Cross camp

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
mala telovadnica (zgoraj), ŠD Partizan Sevnica

četrtek, 6. 10., 
ob 8.00

Sevnica giba z lisičko
Pohod s četrtkovo skupino Picerija Rondo PD Sevnica

četrtek, 6. 10., 
ob 16.00 Delavnica kreativnosti kot spodbuda za miselne izzive Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 6. 10., 
ob 18.00

Sevnica giba z lisičko
Cross camp

Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica ŠD Partizan Sevnica

petek, 7. 10., 
ob 16.00 Nina Goriaeva: Uvod v predavanje o modni industriji Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 8. 10., 
ob 7:45

Sevnica giba z lisičko
Gozdna telovadba za ženske Gozd v Boštanju Gozdna druščina, Vesna Kovačič, Prijava: 

041 226 793, gozdna druscina@gmail.com

sobota, 8. 10., 
ob 9.00

Sevnica giba z lisičko
Rožnati tek za življenje

Šolski center Krško-
Sevnica, Srednja šola 
Sevnica

CKZ ZD Sevnica, OŠ Krmelj, Europa Donna, 
Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti 
raku, KŠTM Sevnica 
Prijava: Alenka Groboljšek, 07 81 61 531

sobota, 8. 10., 
ob 9.00

Sevnica giba z lisičko
Meritve telesne pripravljenosti Srednja šola Sevnica ŠD GF Tennis, Gregor Ficko

sobota, 8. 10., 
ob 9.00

Sevnica giba z lisičko
Gozdne urice Gozd v Boštanju Gozdna druščina, Vesna Kovačič, Prijava: 

041 226 793, gozdna druscina@gmail.com
ponedeljek, 10. 10., 
ob 8.00

Sevnica giba z lisičko
Pohod s ponedeljkovo skupino Picerija Rondo PD Sevnica

ponedeljek, 10. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 10. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 11. 10., 
ob 9.00 Janja Kolar: Potopisno predavanje: Normandija in Bretanja Kulturna dvorana Sevnica Društvo Univerza 

za tretje življenjsko obdobje Sevnica
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

torek, 11. 10., 
ob 17.00

Sevnica giba z lisičko
Trening mažorete Športni Dom Sevnica Društvo TRG Sevnica, sekcija Mažurete 

Prijava: 031 613 670
torek, 11. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 12. 10., 
ob 17.00 Delavnice in srečanja Glasbeni Impro Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

Prijava: natasa.rupnik@kstm.si
sreda, 12. 10., 
ob 18.00

Potopisno predavanje 
Pod morjem okoli sveta – Andrej Voje Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 13. 10., 
ob 18. 00 - 11. 11. Odprtje razstave Likovne kolonije Krmelj 2022 Kulturni dom Krmelj KUD Svoboda Krmelj

petek, 14. 10., 
ob 19.00 Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica Obvezne prijave na: 

dozivljaj@kstm.si, 051 680 287
sobota, 15. 10., 
ob 9.00

Sevnica giba z lisičko
Gozd je kultura

Grad Sevnica, spodnje 
parkirišče pod gradom, 

KŠTM Sevnica, Zavod za gozdove Slovenije 
Prijava: annemarie.culetto@kstm.si

sobota, 15. 10., 
ob 10.00

Sevnica giba z lisičko
Predstavitev knjige

Grad Sevnica, 
Lutrovska klet, 

KŠTM Sevnica, Planinsko društvo Sevnica, 
MDO Zasavje, Knjižnica Sevnica 
Prijava: prahjoze@gmail.com

sobota, 15. 10., 
ob 12.00

Sevnica giba z lisičko
Druženje

Zavetišče pod Svetim 
Rokom

KŠTM Sevnica, Planinsko društvo Lisca 
Sevnica, MDO Zasavje, Knjižnica Sevnica

sobota, 15. 10., 
ob 14.00

Sevnica giba z lisičko
Pohod "Kakor na nebu tako na zemlji, zvezdne poti"

Zavetišče pod Svetim 
Rokom

KŠTM Sevnica, Planinsko društvo Lisca 
Sevnica, MDO Zasavje, Knjižnica Sevnica 
Prijava: prahjoze@gmail.com

sobota, 15. 10., 
ob 16.00

Sevnica giba z lisičko
Delavnica Studio Vitaja Studio Vitaja

Sobota,15. 10., 
ob 19.00 Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica Obvezne prijave na: 

dozivljaj@kstm.si, 051 680 287

nedelja, 16. 10., 
ob 14.00 Jesen na vasi Škovec TD Tržišče in domačini iz Škovca

ponedeljek, 17. 10. 
ob 15:20

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

Predavalnica Rdečega križa 
Galerija Ana

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

ponedeljek, 17. 10., 
ob 17.00 Odprtje razstave o Ajdovskem gradcu na Gradu Sevnica Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 17. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 17. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 18. 10., 
ob 9.00

Pogovor z našo rojakinjo Urško Klakočar, 
predsednico državnega zbora RS in pisateljico Kulturna dvorana Sevnica Društvo Univerza za tretje življenjsko 

obdobje Sevnica

torek, 18. 10., 
ob 15:20

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

Predavalnica Rdečega križa 
- Galerija Ana

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

torek, 18. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 22. 10., 
ob 17.00 Film Toma - impresionistični portret Toma Zdravkovića Dvorana TVD Partizan Društvo TVD Partizan Boštanj

ponedeljek, 24. 10., 
ob 15:20 Izpit iz prve pomoči Predavalnica Rdečega križa 

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

ponedeljek, 24. 10., 
ob 16.00 Delavnica kako prepoznati čustva Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 24. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 25. 10., 
ob 7.00 Ekskurzija v Savinjsko dolino Sevnica Društvo Univerza za tretje življenjsko 

obdobje Sevnica
torek, 25. 10., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 26. 10., 
ob 17.00 Glasbeni Impro Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

Prijava: natasa.rupnik@kstm.si

sreda, 26. 10., 
ob 17.00 Glasbeni impro Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 28. 10., 
ob 15.00 Nina Goriaeva: Akcija zbiranja oblačil za SWAP party Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 28. 10., 
ob 17.00 Dokumentarna razstava »Tu se je smrt utrudila do smrti« Grad Sevnica, 

Lutrovska klet Posavski muzej Brežice, KŠTM Sevnica

ponedeljek, 31. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 31. 10., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

www.visit-sevnica.com
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www.radioaktual.si

Lepo vabljeni. 

obeležitev krajevnega praznika 

petek, 15. 10. 2021, ob 17. uri

s kulturnim programom in predstavitvijo knjige 
o Dragotinu Ferdinandu Ripšlu, avtor Oskar Zoran Zelič

vabi na 

Vstop na prizorišče ob izpolnjenem pogoju PCT. 

na cerkvenem dvorišču, 
če bo deževalo v domu kulture Loka

Krajevna skupnost 
Loka pri Zidanem Mostu

Vabljeni na obeležitev krajevnega praznika, 

ki bo v petek, 21. oktobra, ob 16. uri.
Svet Krajevne skupnosti 
Loka pri Zidanem Mostu 

s predsednikom Aleksom Filetom

LETNA AKCIJA SUBVENCIONIRANJA* CENE STERILIZACIJ IN KASTRACIJ ZA 
LASTNIŠKE MAČKE:
STERILIZACIJA 33,92 € (soudeležba občine Sevnica 27 €)
KASTRACIJA 23,76 € (soudeležba občine Sevnica 18,59 €)
AKCIJA BO POTEKALA NA VETERINARSKI POSTAJI SEVNICA
OD 03.10.2022 DO 14.10.2022! 
Naročila sprejemamo od 30.09.2022 dalje.

*Celotna vrednost sterilizacije v času akcije znaša 74,42 € in 
kastracije 51,64 €. Akcija je namenjena občanom občine Sevnica.
Za termine pokličite 07 81 60 210

Obvestilo

BODI DEL REŠITVE, NE PROBLEMA!

GRAJSKE NOVICE
NAROČILO OGLASOV:

051 680 288
grajske-novice@kstm.si

www.kstm.si
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e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 

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.
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13. januar 2022 13:46:28

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

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

STREŠNIKI

STREŠNIKI

GIPS PLOŠČE

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

Ko se božič zaiskri,

se življenje spremeni,

se ti nasmeje,

do srca te ogreje.

 SREČNO 2022

STREŠNIKI

GIPS PLOŠČE

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

NOVOv prodaji
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Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.10.2022 na: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

Razvedrilo

VERDUN: mesto v Franciji, SALUS: rimska boginja, AVILES: luka v Španiji, TRABEATA: vrsta komedije

TIRNI
AVTOBUS

PRED-
STAVNIK
KLASI-
CIZMA

VAS NA
SEVERO-
VZHODU
CELJSKE
KOTLINE

PETER
VILFAN

HUMO-
RISTKA
PUTRIH

FRANCOSKI
REŽISER

(MARCEL,
“OBALA V
MEGLI”)

AMERIŠKI
SKLADA-

TELJ
DORATI

DROBEN,
MAJHEN
ČLOVEK

PREBI-
VALEC

ILOVKE

BIVALIŠČE
UMRLIH,

NAVJE

AM. PEVEC
GARFUNKEL
SKAKALKA

V VIŠINO
BERGQVIST

OGRADA
ZA ŽIVINO

OB PASTIR-
SKI KOČI

NATRIJ
AM. FILM.
JUNAK V
PODOBI

NETOPIRJA
BRANE
IVANC

ZGOŠČEN
CUREK

SVETLOBE

BIBLIJSKI
KAJNOV

BRAT
HOMERJEV

EP

MESTO V
FRANCIJI
OB REKI
MEUSE

KROMPIR
DOMAČE
SORTE Z
BELIM

MESOM

RIMSKA
BOGINJA,
POOSEBI-

TEV
SPLOŠNE
BLAGINJE
DRŽAVE

HLEV ZA
ŽIVINO V

PLANINAH

VAS NA
JUŽNEM

ROBU
BIZELJ-
SKEGA

DEJAVNOST
GASILCEV

VULKANSKI
IZMEČEK

KITAJSKO
MESTO,
XIAMEN
SIRSKI

VODITELJ

VRSTA
RIMSKE

KOMEDIJE
TOGATE

ŠVEDSKO
SMUČIŠČE

LADJA
ARGO-

NAVTOV
FR. IME
MESTA

ANTWER-
PEN V

BELGIJI

DOMIŠLJAV
GIZDALIN

SLOVENSKI
FIZIK

(ANTON)

ŠPANSKI
SLIKAR
MIRO

TURŠKI
VIOLINIST

(LIKO)
POLETNA
OBUVALA

OKONČINA

LUKA V
ŠPANSKI
ASTURIJI

ANTON
VODNIK

ŠATO
NEKDANJI
SL. NOGO-

METAŠ
(GREGA)

DRŽAVA V
ZAHODNI

AFRIKI
OGNJE-
VITOST

PRIMORSKA
RASTLINA,

OŽEPEK
LOVSKA

NASTAVA

MESTO V
UKRAJINI
ŽLAHTNI

PLIN
(Ne)

VRV,
VOŽ

VOGAL,
OGEL

SIKANJE

IGRALEC
BAN

RIMSKI
BOG

SMRTI
STARO-
GRŠKI

LJUDSKI
PESNIK

IN PEVEC

NAGROBNI
GOVOR

VLADO
KRESLIN

SKLADA-
TELJ

OSTERC

PLAZEČE
SE

STEBLO

BAMBUS
ZA

RIBIŠKE
PALICE

SKOK PRI
UMETNOST-

NEM
DRSANJU

GRAJSKE NOVICE
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REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je: 
Steve CArell

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Andreja Umek, Drožanjska cesta 2, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Samo Stiplovšek, Stanetova ulica 10, 8290 Sevnica
3. nagrada: Alenka Leskošek, Trnovec 75, 8292 Zabukovje 

VICOTEKA

RAZLIKA 

Kakšna je razlika med žensko in avtom? 

Razlike ni. Bolje ko izgleda, dražje je vzdrževanje. 

pODOBnOSt

V čem sta si podobna nedrček in poslovna bilanca? 

Obe prikrivata dejansko stanje. 

SVETLOLASKA 

Zakaj je svetlolaska, zelo vesela, če sestavi 
sestavljanko v enem letu? 

Ker na škatli piše: od 4 do 5 let.

SKRIVNI KOTIČEK – ALI  PA TUDI NE
Se nAhAjA nA nASlOvniCi (fOtOgrAfijA SpODAj). 
 Na katere dogodke vabi maskota na sliki? 

IZREK ZA LEPŠI DAN

»tO je mOjA preprOStA verA. 
ne rABimO templjev 

in zApletenih filOzOfij. 
nAši mOžgAni, nAše SrCe je tempelj, 

in DOBrOtA je nAšA filOzOfijA.« 
    Dalaj Lama

NAGRADE ZA MESEC OKTOBER
1. nagrada: voden 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 
Srečala sta se dva gobarja. »Koliko si našel gob? 
»vpraša prvi. » Prodaj mi no dve gobi pa bova imela 
enako število gob.«
»Ne!« reče drugi«prodaj rajši ti meni dve gobi pa bom 
imel dvakrat toliko gob kot ti!«

Koliko gob je imel prvi in koliko drugi gobar?

rešitev ugAnke zA Brihtne glAve 
iz prejšnje številke
 medved

izžreBAnkA:
 Alja Trupi, Podgorica 1, 8290 Sevnica

rešitev SkrivnegA kOtičkA
iz prejšnje številke je: 
 Slika vabi na Sevn'ško kuhinjo na trgu.

izžreBAnkA:
 Vida Lamovšek, Osredek pri Krmelju 41, Šentjanž

POVEŽITE IN POBARVAJTE ...
KDO NAS BO STRAŠIL?

Tri prejete rešitve bomo nagradili.



www.cvetlice-vct.si

Prihaja jesen
zato vam v naši Vrtnariji na Ribnikih

in Cvetličarni Silva nudimo:

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

 Žalna floristika

Pisano paleto 
   mačeh, resja in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ...
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.


