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BESEDE UREDNICE
Do novega leta je le še korak. Do trenutka, 
ko bomo veliko premišljevali, kovali načrte 
za prihodnost in postavljali temelje za 
spremembe. 
Časi so kljub manjši negotovosti glede 
tega, kaj nas čaka v prihodnje, še vedno 
čarobni in svojstveni.
Ostajajmo pogumni, spoštujmo in cenimo 
drug drugega, sodelujmo in zaupajmo 
vase.
Z leti se naučimo, da je bolje prezreti kot 
sovražiti. Prizadevanje je vedno nagrajeno. 

Naj bo to moja popotnica za prihajajoče 
leto. 
Uživajte v branju časopisa, ki smo mu nadeli 
preobleko. Videli boste, da smo upoštevali 
nekaj vaših priporočil. Kot mi ostajamo z 
vami, ostajajte z nami v prihodnje tudi vi. 

Vse dobro in ostanite zdravi. Praznike pa 
preživite kar najbolj po svoje. 

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, Annemarie Culetto, Eva 
Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, 
Tanja Urek, Petra Biderman, Sanja Slemenšek.

Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri 
prispevku.Odgovornost za prispevek in sliko 
prevzema avtor. Uredniški odbor ne presoja 
prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa 
je odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico 
do krajšanja in lektoriranja besedila. Prispevkov in 
fotografij ne vračamo.

Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala
Prelom: KŠTM Sevnica, 
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, 
alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si, wwww.mojaobcina.si/sevnica

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

POP-ROCK ŽUR

WWW.OBCINA-SEVNICA.SI
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Lea, v zadnjem času postajate 
prepoznavna uspešna športnica. In to v 
atletki, kraljici športa. Kdaj ste spoznali, 
da bo tek vaš sestavni del mladosti? 

Za tek sem se odločila že v 4. razredu 
osnovne šole, saj sem bila že kot otrok zelo 
tekmovalna in sem oboževala šport. Poleg 
atletike pa sem obiskovala tudi glasbeno 
šolo Sevnica, kjer sem igrala klavir kar 8 let. 
Redno sem se udeleževala šolskih športnih 
tekmovanj, poleg atletike tudi v ekipnih 
športih kot so badminton, smučanje, 
rokomet, nogomet itd. Pri teku pa mi je 
po navadi malo zmanjkalo do zmage, ki 
sem si jo tako močno želela. Z leti pa so 
bolj pomembni postali rezultati, ki sem jih 
odtekla na določenih razdaljah. Kot majhna 
punčka sem začela trenirati v Atletskem 
klubu Sevnica, kjer sem se prvič udeležila 
treninga atletike pod vodstvom Sineta 
Karlovška, kjer smo osnove atletike in teka 
spoznavali z igro. Čez čas pa sem začela bolj 
resno trenirati pri trenerju Rafaelu Povhetu, 
ki je bil moj trener kar 5 let. 

Usklajevanje obveznosti med šolo in 
treningi ni enostavno. Kako vi usklajujete 
šolo in trening?

Tek mi veliko pomeni, saj mi predstavlja 
vsakodnevno sprostitev in mi pomaga pri 
organiziranosti. Sem dijakinja četrtega 
letnika I. gimnazije v Celju in zaenkrat 
uspešno usklajujem šolo in šport. Moji dnevi 
so zelo naporni, treniram vsak dan, včasih 
pa tudi dvakrat dnevno in v treninge vlagam 
veliko truda.

Prvi tekmovalni rezultati (ki ste si jih po 
tihem želeli) so prišli kar hitro. Ste zaradi 
njih začutili potrebo po večji intenziteti 
vadb in odrekanju mladostnim radostim?

LEA HALER

Med treniranjem pri Rafaelu Povhetu sem 
se razvila v dobro tekačico in že takrat 
osvojila veliko državnih naslovov v teku na 
srednje in dolge proge na stezi, v krosu in 
gorskih tekih. Dosegla sem veliko odličnih 
rezultatov. V 6. razredu sem postala državna 
prvakinja v teku na 600 m in osvojila tudi 
pokal za najboljši dosežek, ki mi je zelo veliko 
pomenil. Čez dve leti sem odlično pretekla 
tudi 1000- in 2000-metrsko razdaljo. Za 
svoje dosežke sem leta 2016 dobila tudi 
priznanje za najbolj perspektivno športnico 
leta v občini Sevnica. 

Leta 2017 pa nas je vse zelo šokirala smrt 
mojega takratnega trenerja Rafaela 
Povheta, ko je izgubil boj z boleznijo. Našo 
skupino je prevzel Miha Povšič in za njim 
Sine Karlovšek. Obema sem zelo hvaležna 
za ves njun trud in vloženo delo. 

Prehod mlade sevniške tekačice na 
mednarodna tekmovanja je bil tudi 
uspešen. Postali ste tudi članica slovenske 
reprezentance. Kdaj?

Z leti sem se začela udeleževati tudi 
mednarodnih tekmovanj, nastopila sem kot 
slovenska reprezentantka, kar so bile moje 
sanje že od začetka. V prvem letniku sem 
se udeležila peteroboja reprezentanc U16 
Slovenije, Češke, Madžarske, Hrvaške in 
Slovaške v Györju na Madžarskem in tekla 
na 2000 m. Čez eno leto je to prvenstvo 
potekalo na Slovaškem. Tam sem že 
nastopila v kategoriji U18 na 3000 m in 
osvojila 3. mesto.

Udeležba na mednarodnih tekmovanjih 
od reprezentantke zahteva tudi drugačen 
pristop k treningom. Zakaj ste se odločili 
športno kariero nadaljevati v Celju?

Žal v Sevnici ni pogojev za trening atletike 
na nekoliko višji ravni, saj še vedno nismo 
dočakali atletske steze, ki jo obljubljajo že 
več let. Zaradi slabih razmer se čedalje manj 
otrok odloča za trening atletike. Zato sem 
se tudi sama odločila za treniranje v Celju, 
kjer lahko pomembne treninge opravljam 
na stadionu in imam dostop do fitnesa 
in zaprte dvorane. Leta 2019 sem začela 
trenirati v Atletskem društvu Kladivar Celje 
pri trenerju Borisu Podpečanu.

Leto 2021, ki se izteka, je bilo za vas 
zelo uspešno. Ste veseli svojih pravilnih 
odločitev, ki so bile ključne za te rezultate?

Veliko je bilo vzponov in padcev, dobrih in 
slabih tekem, ampak s tem sem pridobila 
veliko izkušenj. To leto je bilo zame tudi zelo 
uspešno. Osvojila sem kar nekaj državnih 
naslovov. Največ pa mi pomenita članska 
državna naslova v dvorani in na stezi v teku 
na 1500 m. Državna članska dvoranska 
prvakinja sem postala februarja v Novem 
mestu, na stezi pa junija v Kranju. 

Pred kratkim sem se udeležila tudi svojega 
prvega evropskega prvenstva v krosu, ki 
je potekal v Dublinu na Irskem. Zame je 
to pomenilo velik dosežek, da sem lahko 
tekmovala z najboljšimi v Evropi v teku 
na 4000 m. Proga je bila zelo zahtevna, 
dotaknila pa se me je tudi velika trema, saj 
je bilo to moje prvo evropsko prvenstvo. 
Dosegla sem končno 95. mesto, nad katerim 
sem bila razočarana, ampak sem kljub temu 
ponosna nase, da sem prišla do cilja. Zame 
je bila to čisto nova izkušnja, polna čustev in 
pričakovanja, kar mi je dala novo motivacijo 
in zagon za nadaljnje treninge. 

Pogovarjal se je Miran Grubenšek. 

GRAJSKE NOVICE Intervju
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OBČINSKI 
PRORAČUN 2022

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so 1. 
decembra na 27. redni seji soglasno sprejeli 
predlog proračuna za prihodnje leto. Zaradi 
premišljenega in odgovornega načrtovanja 
ter močne investicijske naravnanosti, 
podprte z evropskimi sredstvi in pozitivnim 
odnosom vlade do občin, gre za enega 
največjih sevniških proračunov.

Na prihodkovni strani osrednji finančni 
dokument občine znaša 21,1 milijona 
evrov. S kvotami se zagotavljata stabilnost 
in zadostnost financiranja obveznih in 
dodatnih vsebin, kar omogoča uresničevanje 
in nadgradnjo programov občine in njenih 
proračunskih uporabnikov – šol, vrtcev, 
knjižnice in vseh drugih javnih zavodov, 
javnega podjetja Komunala Sevnica, vseh 
krajevnih skupnosti ter številnih društev in 
organizacij.

Na strani državnih virov so pomembna 
sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in 
višina povprečnine. Ta zagotavlja nemoteno 
financiranje obveznih nalog in programov, 
obenem pa razbremenjuje naložbene 
potenciale občine. Te bodo večinoma 
oblikovali evropski viri v predvideni 
vrednosti 2,025 milijona evrov. Skupna 
višina odhodkov proračuna znaša 23,2 
evrov, od tega za naložbe v skupnem znesku 
8,6 milijona evrov.

Transferni prihodki iz države in Evropske 
unije bodo skupaj s sprejetim investicijskim 
zadolževanjem omogočili velike in 
pomembne projekte. Na področju okolja 
in prostora gre predvsem za tri večletne 
projekte, podprte z evropskimi sredstvi, ki 
so že v izvajanju: komunalno opremljanje 
poslovne cone Sevnica z gradnjo nadvoza v 
Šmarju, gradnja kanalizacijskega sistema v 
Sevnici ter hidravlične izboljšave vodovodnih 
sistemov s povezovanjem levega in desnega 
brega Save.

Občina bo kot partner investicijsko 
sodelovala pri izvajanju projektov 
rekonstrukcije državne ceste Šentjanž–
Glino in križišča pri šoli ter pri gradnji 
rondoja v Šmarju. Urejalo se bo več odsekov 
lokalnih cest, med njimi ceste na Dobravo v 
Sevnici, ceste Drožanjska–Žabjek, povezave 
Grahovica–Jablanica, pa tudi parkirišč pod 
Vrtačo v Sevnici in Krmelju.

Poleg rednega letnega in zimskega 
vzdrževanja cest in javnih površin so sredstva 
zagotovljena za projektiranje nadaljnjih 
ureditev cestnega omrežja. Med večjimi 
okoljskimi postavkami so še začetek nakupa 
večnamenskega vozila za reševanje z višin, 
priprava na nadaljnje urejanje vodotokov, 
izdelava novih vodnih virov in sredstva za 
prostorsko načrtovanje.

Po sprejetju proračuna je občinski svet 
soglasno potrdil letna programa za področji 
športa in kulture. Z letnim programom 
športa občina soustvarja pogoje za razvoj 
in izvajanje športa kot celote, za delovanje 
društev in izvajanje njihovih programov 
ter vlaga v investicije in vzdrževanje javnih 
športnih površin in objektov. Občina Sevnica 
bo v letu 2022 za dejavnosti na področju 
športa namenila sredstva v vrednosti 
768.000 evrov.

Program kulture pa določa javni interes 
občine na področju zagotavljanja 
dostopnosti do kulturnih dobrin, 
spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske 
in kulturne dediščine, ki se uresničuje z 
zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in 
prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih 
dejavnosti v občini. Občina Sevnica v letu 
2022 za dejavnosti na področju kulture 
namenja sredstva v vrednosti 933.000 evrov.

Med drugimi točkami dnevnega reda 
so člani sveta v prvi obravnavi sprejeli 
dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za večstanovanjsko 
gradnjo ob Planinski cesti v Sevnici in se 
opredelili do stališč do pripomb, podanih v 
času javne razgrnitve in obravnave.

Obravnavali so tudi več premoženjsko-
pravnih zadev in imenovanj v svete javnih 
zavodov.

Investicijsko zelo močno je tudi področje 
družbenih dejavnosti. Zagotovljena so 
sredstva za začetek gradnje prizidka in 
kuhinje OŠ Blanca, gradnje OŠ Ane Gale 
Sevnica, za urejanje športnih površin pri 
šolah v Šentjanžu in Sevnici ter za ureditvene 
posege na območju načrtovanega stadiona, 
zagotovljena pa so tudi sredstva za 
projektiranje nadaljnjih investicij.

Področje družbenih dejavnosti zaznamuje 
precejšnji delež sredstev za redne naloge; za 
financiranje vrtcev in šol, knjižnice, zdravstva 
in sociale, javnega zavoda KŠTM Sevnica 
ter za zagotavljanje sredstev za delovanje 
društev s področij kulture, športa, mladine 
ter zdravstvenega varstva in sociale.

Vsebine oddelka za gospodarske dejavnosti 
bodo, poleg vsakoletnih razpisnih podpor 
gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu, 
zaznamovali projekti vzpostavitve sistema 
izposoje javnih koles, s ciljem pristopa 
k razogljičenju družbe pa tudi proučitve 
možnosti postavitve sončnih elektrarn 
na javne objekte. Sredstva se namenjajo 
še za razvoj komunalne infrastrukture 
za opremljanje v poslovnih conah in 
uresničevanje skupne regionalne razvojne 
politike.

Občina odgovorno upravlja občinsko 
premoženje in investicijsko vzdržuje 
številne objekte v javni lasti. Tako bo tudi v 
prihodnjem letu z ureditvami večnamenskih 
objektov po krajevnih skupnostih, pa tudi 
poslovilnih objektov in prostorov zadnjega 
počitka. Sredstva se zagotavljajo tudi za 
odkupe zemljišč, ki so v številnih primerih 
pogoj za realizacijo investicij.

Pri pripravi proračuna je občinska uprava 
upoštevala tudi smernice participativnega 
postopka in ga letos izvedla tretjič, ureditve 
izglasovanih 22 pobud pa so prav tako 
umeščene v proračun.

GRAJSKE NOVICEObčinske strani
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PRIJAZNI DO ČEBEL
V sklopu dneva čebelarskega turizma je 
kot spletni dogodek v petek, 3. decembra, 
potekala razglasitev za občino, najbolj 
prijazno do čebel v letu 2021. Drugo leto 
zapored je tretje mesto osvojila Občina 
Sevnica.

Na Čebelarski zvezi Slovenije so zapisali, 
da se je na letošnji natečaj, ki je potekal 
oktobra, prijavilo 19 slovenskih občin. 
»Občine, prijazne do čebel, so tiste, ki 
konstruktivno sodelujejo s tamkajšnjimi 
čebelarskimi društvi, spodbujajo ohranjanje 
čebelarske kulturne dediščine, razvoj 
čebelarske dejavnosti, apiturizmov, 
čebelarskih učnih poti in preostale 
čebelarske infrastrukture. Pomembna sta 
tudi ozaveščanje in sodelovanje z občani 
na način izvajanja projektov za ohranjanje 
čebel in preostalih opraševalcev, kot so 
sajenje medovitih rastlin, organizacija 
izobraževalnih dogodkov in objava člankov 
na temo čebelarstva v lokalnih glasilih in 
publikacijah,« so zapisali na čebelarski zvezi.

Občina Sevnica pomen čebelarstva krepi 
z različnimi aktivnostmi: izvaja trajnostne 
okoljske ukrepe, skrbi za ustrezne krajinske 
ureditve in zasaditve medovitih rastlin, 
podpira promocijo izdelkov in lokalno 
pridelano hrano, ozavešča občane, izvaja 
razne izobraževalne vsebine, omogoča 
delovanje sevniške tržnice s stalno 
prisotnostjo lokalno pridelanega medu. 
Občina Sevnica je zavezana k varovanju 
okolja in narave z različnimi aktivnostmi in 
ukrepi, kar omogoča varno bivanje ne samo 
čebel, ampak vseh v bivanjski verigi. 

Ena od novosti, ki jih je Občina Sevnica 
še izpostavila v prijavi na natečaj, je bila 
tudi nova Medena tura, turistični produkt 
javnega zavoda KŠTM Sevnica, zasnovan 
na temeljih močne sevniške tradicije 
čebelarjenja in medičarstva. Premierno je 
bila predstavljena 20. maja letos, prav na 
svetovni dan čebel. 

Občina Sevnica iskreno čestita zmagovalki 
natečaja, Občini Ivančna Gorica, in 
drugouvrščeni Občini Ravne na Koroškem. 

JAVNI RAZPISI 2022

Dne 7. januarja bo objavljen javni razpis 
Občine Sevnica za sofinanciranje 
ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Sevnica za leto 2022. Predvidoma 
istega dne bo objavljen tudi javni razpis 
za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa.

Do marca bodo objavljeni vsi preostali 
razpisi v podporo družbenim dejavnostim 
s področij kulture, mladinskih dejavnosti 
ter zdravstvenega varstva in sociale, 
pa tudi javna razpisa v podporo 
gospodarstvu in turističnim prireditvam. 

O datumih objave razpisov vas bomo 
sproti obveščali na spletni strani www.
obcina-sevnica.si, objavljena pa bo tudi 
vsa razpisna dokumentacija.

GRADNJA NADVOZA 
NA SAVSKO CESTO
Po terminskem planu poteka projekt 
Komunalno opremljanje Poslovne cone 
Sevnica in z njim gradnja nadvoza na Savsko 
cesto. Infrastrukturna posodobitev bo 
pomembno prispevala k razširitvi poslovne 
cone, s tem pa bo obstoječim in novim 
podjetjem omogočeno bolj optimalno 
izvajanje njihove poslovne dejavnosti. 

Izgradnji obeh podpornikov nadvoza bo 
sledila gradnja armiranobetonske plošče 
med obema podpornikoma in navezovalne 
ceste na nadvoz. V nadaljevanju bo nadvoz 
prek novega priključka navezan na območje 
bodočega krožnega križišča Šmarje na 
regionalni cesti Sevnica–Planina, ob 
obstoječem nadvožnjaku v Šmarju. Gradnja 
krožnega križišča je načrtovana za leto 2022, 
investicijo pa bo vodila Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo. 

Občina Sevnica je z izvajalcem, 
podjetjem Rafael, podpisala pogodbo 
za gradnjo dodatnega, 25-metrskega 
armiranobetonskega zidu v podaljšku krila 
desnega opornika, v smeri proti bodočemu 
krožišču Šmarje. Ta del objekta spada 
sicer že v sklop načrtovanega krožnega 
križišča, vendar je njegova gradnja nujna 
za dokončanje nadvoza, njegova vrednost 
pa se bo upoštevala kot sofinancijski delež 
Občine Sevnica pri gradnji krožnega križišča. 
Vrednost te pogodbe znaša 67.000 evrov.

Skupna vrednost projekta Komunalno 
opremljanje Poslovne cone Sevnica znaša 
1,427 milijona evrov, pri čemer bo Evropski 
sklad za regionalni razvoj prispeval 831.000 
evrov, Republika Slovenija pa 277.000 evrov. 
Projekt bo zaključen do konca leta 2022.

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

GRAJSKE NOVICE Občinske strani

Posnetek gradnje v sredini decembra.

www.obcina-sevnica .s i
#občinasevnica

Družbena omrežja Občine Sevnica

Facebook

Instagram

YouTube
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PRAZNIČNI SPREHOD 
PO ADVENTNI STEZI
Vse do 6. januarja prihodnje leto vas člani 
Turističnega društva Loka pri Zidanem 
Mostu vabimo na sprehod po adventni stezi. 
Sprehajalno pot ob Savi v Loki pri Zidanem 
Mostu (pri mostu HE Vrhovo) so že osmo leto 
zapored adventni venčki odeli v praznično 
podobo. Letos smo jih našteli kar 98. Veliko 
so jih izdelali učenci in učenke podružnične 
osnovne šole v Loki. Številne pa so, kot že 
vsa leta do zdaj, prispevali posamezniki 
– domačini, društva, organizacije in tudi 
drugi, ki so se v vseh teh letih povezali z idejo 
Vencembra. 

Veseli nas, da ta ostaja prisoten in sprejet 
tudi v času, ko smo v skrbi za zdravje 
prisiljeni širše načrtovane aktivnosti 
prenesti v zasebnost ter manjše družinske 
in prijateljske kroge. S prihodom novega 
leta si tako člani UO TD Loka pri Zidanem 
Mostu za vse bralce Grajskih novic in zase 
želimo, da bi se v letu 2022 lahko več družili 
tudi v živo. In da bi nas ob tem spremljal 
vencembrski duh – duh veselja, povezovanja 
in sodelovanja. Hvala vsem, ki ste ga tako ali 
drugače ohranjali živega v letu 2021. 

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

BLIŠČ IN BEDA 
VESELEGA DECEMBRA
 
V mesecu decembru smo se na Feelozofiji, 
s temo Blišč in beda veselega decembra, 
pogovarjali o tem, kako zelo kot družba in 
posamezniki strmimo k temu, da čim bolj 
popolno in bleščeče praznujemo božično 
novoletne praznike, da bi dosegli vse ideale, 
ki se nam kažejo v reklamah. 

Pri tem pa ne malokrat pozabimo na tisto 
pravo bistvo, ki nam prinaša resnično srečo 
in to je iskren medsebojni odnos do naših 
bližnjih in konec koncev do vseh ljudi. Ni 
namreč naključje, da se ob vsem blišču, ki 
ga prinašajo lučke, darila in slavja, ravno v 
mesecu decembru in januarju v največji meri 
na plano prikrade beda v obliki depresije, 
občutka nezaželenosti in konec koncev tudi 
samomori. 
Pravi blišč se skriva v preprostih darilih, kot 
so pogled v oči, nasmeh, iskren pogovor, ki 
je tudi slišan. Torej najlepše darilo so stvari, 
ki se ne svetijo. 
Ljubezen do sočloveka je tisto lepilo, ki drži 
družbo skupaj.
Video posnetek Feelozofije si lahko še vedno 
ogledate na Facebook strani Mladi v Sevnici.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Urban Culetto | Feelozofija

DECEMBRSKO 
OBARVANE 
KMEČKE TRŽNICE 
 
V decemeru vsako soboto potekajo 
decembrsko obarvane kmečke tržnice, kjer 
vas sprejmejo nasmejani obrazi z bogato 
ponudbo.Na voljo je pester izbor lokalnih 
pridelkov in izdelkov. Praznična tržnica bo v 
letu 2021 potekala še 24. in 31.decembra, 
zato lepo vabljeni k nakupu domačih dobrot 
in daril za prazike.

Kupujmo lokalno 
in podpirajmo domače proizvajalce.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica 

GRAJSKE NOVICETurizem

Sreča je.
V majhnih stvareh,
toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNICA

SREČ
NO

Zdravja in miru vam želimo člani Upravnega odbora Turistične zveze občine Sevnica 
Annemarie Culetto, predsednica TZOS

Nakup iz rok gospodarja

se splača.
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HO-HO-LOV! 
DECEMBRSKI LOV 
NA SREČO
Še do 10. januarja se lahko podate na 
decembrski lov na srečo, ki smo ga pripravili 
na KŠTM Sevnica. Čaka vas 10 izzivov. 

Sedem jih opravite po občini Sevnica, 
3 v zavetju doma. Delovni list poiščite v 
decembrski številki Grajskih novic ali na 
spletni strani www.kstm.si. Z izpolnjenim 
izzivom se potegujete za bogate nagrade, 
prejemnike pa bomo izžrebali 12. januarja 
2022 na FB KŠTM Sevnica. Naj bo začetek 
novega leta obogaten z malimi radostmi.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

NAMIG ZA PREMIK
Hitro se bliža konec leta in praznični čas, ki 
je pred nami, je zagotovo nekaj posebnega. 
Odločimo se v leto 2022 vstopiti s toplino v 
srcu in pozitivno energijo, zato je današnji 
namig za premik kot naročen. Vabimo 
vas na sprehod po energijski krožni poti 
po grajskem griču in parku. Za sprehod in 
obhod celotne energijske krožne poti ne 
potrebujete veliko časa, pa vendar vas bo 
umirjeni sprehod sprostil in boste pozabili 
na vsakdanji stres.

Energijska krožna pot je zasnovana na 
osmih najmočnejših energijskih točkah 
in prva točka je na grajskem pobočju ob 
Lutrovski kleti. Mogočna zgradba z bogato 
zgodovino je bila zgrajena v 16. stoletju in 
je bila najprej namenjena za protestantsko 
bogoslužje, pozneje pa preurejena tudi v 
grobnico graščakov. Do današnjih dni so se 
ohranile edinstvene freske, ki so na ogled, 
ko je grad odprt. V nadstropju višje je bila 
letos urejena galerija, ki bo v prihodnje 
služila kot razstavni prostor. A tokrat se 
bo naš korak ustavil ob zgradbi poleg 
prve točke energijske poti – točki, ki ureja 
delovanje prve čakre človeškega telesa. Na 
vsaki posamezni energijski točki stojimo 
od tri do pet minut.

Sprehod nadaljujemo do gradu Sevnica, 
naša naslednja oz. druga točka pa ureja 
delovanje druge čakre človeškega telesa 
in jo najdete na grajskem razglednem 
balkonu, od koder se vam odpirajo 
čudoviti razgledi na staro Sevnico in 
okolico. Nadalje vas pot vodi v grajski 
park, kjer najdete preostalih šest točk. 
Park je privlačen v vsakem letnem času 
in na vsakega obiskovalca vpliva zelo 
blagodejno. Je sprostitev za telo in dušo in 
med starodavnimi drevesi boste zagotovo 
našli moč za nove izzive, ki nam jih prinaša 
novo leto 2022

Vir: KŠTM Sevnica 

BONI2021 
menda podaljšani v leto 2022
 
V medijih je že mogoče zasledite informacijo, 
da naj bi se poraba Bonov2021 podaljšala v 
leto 2022. Dovolite, da vas spomnimo, da 
jih je mogoče izkoristiti tudi v Doživljaju, 
TA Posavje in na gradu Sevnica. Minimalni 
znesek za unovčenje je 20,00 evrov. Bon 
lahko unovčite za vstopnico za grad Sevnica 
za klasični vodeni ogled ter za večerni 
obisk gradu in srečanje z grofico Mathilde, 
degustacije, Ajdovsko košarico, vodenje po 
programu Medene ture, za nočitev v grajski 
vili in še mnogo več. 

Dodatno ponudbo in pogoje koriščenja 
preverite v Doživljaju, Glavni trg 19, 8290 
Sevnica, na 051 680 287 ali po elektronski 
pošti dozivljaj@kstm.si.

Vir: KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICE Turizem

 Informacije: 
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje Glavni trg 19 Sevnica |  | 

07/ 81 65 462 dozivljaj@kstm.si | 

SEVNICA SEVNICA
Vabljeni vsako od 8. do 12. ure SREDO, PETEK in SOBOTO 

Kupujem modro. Kupujem lokalno.

Obiskovalce prosimo, da dosledno upoštevajo navodila in ukrepe za zajezitev epidemije covid-19.

Z RAZŠIRJENO PONUDBO

Vabljeni k nakupu pridelkov in izdelkov lokalnih ponudnikov.

Stojnice pri NLB

KMEČKA TRŽNICA 

24. in 31. decembra 2021
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#RECEPTIIZARHIVA
V sredo, 8. decembra, je bila v sklopu 
Čudežnega decembra na gradu Sevnica 
predstavljena knjižica Stoletni kuharski 
zapiski za sodobno rabo. 

V njej je zbran del receptov restavracije 
Hotela Triglav, nekdanjega sevniškega 
hotela, ki se je ponašal z dobro kuhinjo, 
izbrano vinsko kapljico in udobnimi sobami. 
Navdih za knjižno izdajo je okrog sto let star 
zvezek Kuhinjska knjiga za Hotel Triglav, 
ki vsebuje rokopise zapisov za več sto jedi. 
V knjigi je objavljen le del teh. Povezava 
do vseh pa je na zadnji strani knjižice, ki je 
naprodaj v Mestnem muzeju Krško. 

Na gradu so jo predstavili direktor 
Zgodovinskega arhiva Celje dr. Borut 
Batagelj, Aleš Brod iz celjske gostinske 
in turistične šole, Oskar Zoran Zelič in dr. 
Helena Rožman in Mestnega muzeja Krško, 
ki je izdajo knjižice receptov v letu, ko 
Slovenija nosi naziv evropska gastronomska 
regija, tudi koordinirala. Vsak obiskovalec je 
s seboj odnesel nekaj piškotov, ki so jih po 
receptih, objavljenih v knjižici, spekle članice 
Aktiva žena Loka pri Zidanem Mostu.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

OKNO RADOGOST
JANUARSKI GOST 
BRANKO BABIČ
Risba je elementarni začetek vsakega 
likovnega dela.  R. S. 

Že dve leti je ves planet na kolenih zaradi 
tako rekoč nevidne bradavičaste kroglice. 
Covid-19 nas je vrgel s tirnic normalnosti in 
navajenosti. V boju s tem zlom, ki ga nosi 
četrti jezdec Apokalipse, se človek upira z vso 
močjo. Med braniki na okopih je pomembna 
tudi umetnost – njen likovni krak. 

V spodbudo postavljamo v Okno Radogost 
in Staro galerijo dela januarskega gosta 
Branka Babiča, slikarja – karikaturista, 
ilustratorja in fotografa iz Novega mesta. 
Svoje KVARIKATURE redno objavlja v 
Slovenskih novicah in Dolenjskem listu. 
Pokazal pa jih je pred časom že tudi pri nas 
na gradu. Tokrat jih predstavlja pod drugim 
imenom: KORONArne KVARIkature, ki so 
ogledalo trenutnega stanja naše družbe in 
novega homoerektusa – homokovidusa. 
O njih pravi takole: »Nič ni tako hudo, da ne 
bi imelo tudi smešne plati.
Španska gripa je povzročila veliko več 
smrti kot prva svetovna vojna. Okužilo 
se je približno 500 milijonov ljudi, od tega 
jih je umrlo najmanj 20–40 milijonov, po 
nekaterih ocenah celo 100 milijonov. Za lažje 
razumevanje teh številk moram povedati, 
da cepiva proti gripi tedaj še ni bilo. 
Čez sto let je prišla korona. Stroka je hitro 
razvila učinkovito cepivo. Razvila se je tudi 
posebna vrsta ljudi, imenovana anticepilci. 
Jaz jih imenujem standup tragikomiki.
Karikaturisti situacijo gledamo iz drugačnega 
zornega kota. V vsej tej zmedi iščemo nekaj, 
kar bi nam povrnilo vsaj nasmeh, čeprav 
vsaj za trenutek. Ustvaril sem 100 karikatur 
na temo korone (objavljenih v Slovenskih 
novicah), torej najmanj sto nasmehov.
Ostanite zdravi!«
Ta njegova močna satira, naj nam bo 
blagujoči obliž na pretečo nelagodnost in 
strah. Z enako temo pa se bo na odprtju 
razstave v Grajski kapeli v sredo, 5. januarja 
2022, ob 17. uri predstavila pesnica Anica 
Pirš, članica KD F. Bogovič – sekcija Beseda 
iz Dobove.

Vabljeni v naš mehurček pod zadanimi 
pogoji.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Branko Babič, karikatura

TA VESELI DAN 
KULTURE 
NA GRADU SEVNICA
Dne 3. decembra praznujemo ta veseli dan 
kulture in se spominjamo rojstva našega 
največjega pesnika Franceta Prešerna. 

Na grad Sevnica smo na ta dan povabili 
umetnico Judito Rajnar Prosen, ki je za prve 
razrede Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica 
pripravila prav poseben animiran ogled 
razstave svoje avtorske knjige Vikin čarobni 
svet. Otroci in odrasli smo bili navdušeni.

Razstavo si lahko ogledate v odpiralnem 
času gradu. Vstop je prost. Dobrodošli.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICEKultura

PREŠERNOVA PRIZNANJA IN PLAKETE 
ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SEVNICA

Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto podeljuje priznanja in Prešernove plakete 
za dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in dosežke 

na področju različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Ljubiteljska kulturna društva, skupine, krajevne skupnosti, javni zavodi in posamezniki 
lahko na podlagi Pravilnika o podeljevanju Prešernovih priznanj in plaket 
Zveze kulturnih društev Sevnica in razpisa, objavljenega na spletni strani 

www.obcina-sevnica.si, 
podajo predloge za podelitev Prešernovih priznanj in plaket ZKD Sevnica,

in sicer do petka, 14. januarja 2022 na naslov Zveze kulturnih društev Sevnica 
(Glavni trg 19, 8290 Sevnica) ali po e-pošti (zkd.sevnica@siol.net).

Prešernova priznanja in plakete Zveza kulturnih društev Sevnica podeli vsako leto 
ob kulturnem prazniku v mesecu februarju. Priznanja bodo podeljena v skladu z 

epidemiološko situacijo. Vabljeni k oddaji predlogov.
ZKD Sevnica

Učenci ob prihodu

Avtorica knjige čara.
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MLADINSKA 
GLEDALIŠKO-
MUZIKALNA SKUPINA

SLIKARSKE DELAVNICE 
NA GRADU SEVNICA
Decembra je v prostorih sevniškega gradu 
potekala slikarska delavnica Nika Aniksa. 
Sedem učenk je ustvarjalo svoj avtoportret 
in bilo navdušenih nad končnim rezultatom. 

Na naslednji slikarski delavnici, ki bo od 28. 
do 30. januarja, bo imela domišljija nekoliko 
bolj prosto pot. Navdih bodo udeleženci 
iskali v sliki Tritona, s čemer se je pred 
letom dni tudi vse začelo odvijati na našem 
gradu. Februarja Nik Anikis napoveduje 
ekskluzivno slikarsko delavnico s slikanjem 
po živem modelu in se z marcem nato do 
avgusta poslavlja. Prijave na: info@anikis.
com ali 040 426 493. Vabljeni. 

Tamara Skušek

LIKOVNE RAZSTAVE 
S POLIČKE IN 
FOTOGRAFSKE 
RAZSTAVE S PANOJA
 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in 
Zveza kulturnih društev Sevnica sta se v tem 
letu selila v nove, bolj urejene in primerne 
prostore (bivša pisarna Matičnega urada). 
S selitvijo smo pridobili prostor, kjer vsak 
mesec razstavljamo likovna in fotografska 
dela različnih avtorjev.
Tako je februarja zaživel razstavni prostor v 
pisarni JSKD in ZKD, ki smo ga poimenovali 
Razstava s poličke. Na tej polički lahko 
razstavljajo svoja dela likovni umetniki iz 
občine Sevnica in drugod. V letu 2021 so 
na ogled postavili svoja dela Likovna sekcija 
ART Lipa iz KUD Budna vas, Irena Ameršek, 
Ludvik Kos, v decembru razstavlja svoja 
nova izvirna umetniška dela Sebastjan 
Popelar. Januarsko razstavo pa bo pripravila 
mlada likovna ustvarjalka Lea Florjančič, ki 
je v letu 2021 na mednarodnem sevniškem 
likovnem shod Grad 2021 prejela naziv 
mlada prvakinja shoda. 

V občini Sevnica deluje tudi veliko 
fotografskih ustvarjalcev, zato smo tudi 
zanje pripravili razstavni prostor v preddverju 
Trškega dvorca oz. pri vhodu v pisarno JSKD 
iz ZKD Sevnica. Na fotografskih razstavah S 
panoja so se do zdaj predstavili fotografski 
navdušenci Nevenka Flajs, Ljubo Moto, 
Jože Hvala in v decembru z detajli narave 
Marjetka Florjančič. Z novim letom vas 
vabimo, da si ogledate novo fotografsko 
razstavo odličnega fotografa Bojana 
Dremlja.
Vsi, ki bi radi razstavili svoja likovna ali 
fotografska dela, vas vabimo, da nas 
pokličete na telefonsko številko 041 328 166 
ali nam pišete na e-naslov: oi.sevnica@jskd.
si. Veseli bomo vašega sodelovanja.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Sebastjan Popelar

Z LUČKO NA GRAD 
Že veliko let se v Sevnici 4. decembra prižgejo 
lučke. Na ta dan organiziramo tradicionalno 
prireditev Z lučko na grad, ki smo jo morali 
zaradi omejitev širjenja koronavirusa tudi 
letos prestaviti na splet. Video si lahko še 
vedno ogledate na FB KŠTM Sevnica ali na 
www.youtube.com/watch?v=Ds_j3ikDtP4.

Vabljeni, da se na to prijetno pot odpravite 
sami ali z družino, saj vas prijazno pričakuje 
čarobno okrašena okolica gradu. Prav 
tako si lahko v grajskem parku na selfie 
točki posnamete voščilnico za prihajajoče 
praznike.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Vir: Neža Nemec

GRAJSKE NOVICE Kultura

Jože Hvala

Prižgi luči,

namesto da se pritužuješ na temo.

razpored obiskov 
JANUAR 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.

DAN POSTAJALIŠČE ČAS

3. 
PONEDELJEK

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. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

RAZBOR 11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10−13.10

18. TOREK IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 11.20−11.40

19. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15−13.35

20. 
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45−8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25−9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40−11.40

LUKOVEC 12.05−12.35

BLANCA (OŠ) 12.50−13.50

5
02 LOGOTIP	•	BARVNA,	NEGATIVNA	IN	ČRNO-BELA	RAZLIČICA
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SPLETNI DOGODKI 
Na FB Mladih v Sevnici si lahko ogledate 
sklop štirih krajših posnetkov predavanja z 
naslovom Novo razumevanje stresa, skrbi in 
strahov.
V tem času za marsikoga strah, stres in 
skrbi postajajo neločljivi del naših osebnih 
in poslovnih življenj. Nezaželene in 
neobvladljive situacije prinašajo občutek 
tesnobe in izgube kontrole. Posledično 
nakopičena napetost ustvarja kratke stike 
tudi v odnosih in lahko načne naše zdravje 
ravno v času, ko je naš jasen in miren um 
najbolj dragoceno orodje za spopadanje 
s trenutnimi razmerami. V predavanju dr. 
Matej Miklavec deli svojevrsten pogled 
na strah, stres in skrbi. To razumevanje 
pomaga k umiritvi na hitrost življenja in večji 
samozavesti, odpornosti, ustvarjalnosti 
in aktivni sproščenosti tudi v najtežjih 
situacijah.

POČITNIŠKI 
ODPIRALNI ČAS 
MLADINSKEGA 

CENTRA SEVNICA
Po božiču bo v tednu 

od 27. do 31. decembra, ko imajo šolarji 
počitnice, Mladinski center Sevnica 

odprt v dopoldanskem času. 

Ponedeljek: 10.00–15.00
Torek: 10.00–15.00
Sreda: 10.00–15.00

Četrtek: 10.00–15.00
Petek: 10.00–15.00

Sobota: 15.00–19.00
Med zimskimi počitnicami se bomo 

igrali različne družabne igre, se kepali in 
ustvarjali snežene može, če bo sneg, in 

se pogreli ob skodelici čaja. 

Toplo vabljeni.

Vir: KŠTM Sevnica

PRAZNIČNO 
DOGAJANJE 
V MC SEVNICA

Decembra se v 
mladinskem centru 
trudimo ustvariti 
veselo vzdušje, kot se 
za »veseli december« 
spodobi. Izpeljali 
smo nekaj delavnic 
ob spremstvu glasbe 
in tako ustvarili 
praznično vzdušje. 
Izdelovali smo 
papirnate okraske 
in z njimi okrasili 
center, ustvarjali pa 
smo tudi okraske za 
na smrekico v obliki 
zimskih kap s cofom. 

Postavili in okrasili smo smrekico, okrepčali 
smo se z vaflji in toplim čajem. 
Vabljeni vsi mladi in mladi po srcu, da si 
ustvarite praznični izdelke in se družite z 
nami.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

VRTEC 
CICIBAN SEVNICA 
IN ČAROBNI DAN
Na povabilo KŠTM Sevnica so se otroci 
starejših oddelkov udeležili razstave 
ilustracij in predstavitve knjige pisateljice 
Judite Rajnar na gradu Sevnica.

6. december je bil tako za otroke še prav 
posebno čaroben. Čarobno Miklavževo 
jutro, čarobni grad in čarobni kaktus. Kaktus? 
Ja, kaktus, ki pa bi bil brez ilustratorke, 
pisateljice in pravljičarke Judite Rajnar čisto 
navaden kaktus, ki zbode vsakogar, ki pride 
mimo. 
Na pot proti gradu smo se odpravili polni 
pričakovanj, saj se redko zgodi, da imaš 
možnost biti v družbi pisateljice knjig za 
otroke. Judita je pritegnila otroke s prav 
posebno energijo pripovedovanja in od nje 
gotovo nihče ni odšel ravnodušen. S svojo 
energijo med pripovedovanjem je napolnila 
ves grad in pritegnila pozornost vseh, ki smo 
jo prišli poslušat. 
Najprej nas je pozdravila z lutko Vikico ter 
polovila naša imena in jih za vedno spravila 
v glavo. Otroke je za ogled ilustracij na 
razstavi motivirala z igro in ugankami, nato 
pa je sledil najboljši del obiska, doživeto 
pripovedovanje zgodbe iz njene knjige Vikin 
čarobni kaktus. Skozi zgodbo smo spoznali, 
da sploh ni potrebna čarovnija, da te ima 
nekdo rad takšnega, kot si, in da prijateljstvo 
sploh ni odvisno od tega, kakšen si na zunaj.
Na koncu smo bili že tako prevzeti od 
zgodbe, da smo s čarobnimi besedami jedli 
bonbone, ki jih sploh ni bilo in so bili samo 
plod naše domišljije. 
Prepričani smo, da bo ves december 
pravljičen, saj ne more biti drugače po tako 
lepem začetku.

Vzgojiteljice Simona, Binca in Bernarda

Tedensko pa se ob sobotah na Zoomu 
zberejo tudi mladi nadebudneži, ki se želijo 
preizkusiti v gledališki igri in bi radi izvedeli 
več o gledališkem delu pod vodstvom Sare 
Praznik, ki ima obilo znanja in izkušenj na 
tem področju. 
Skupini za starše z dojenčki, ki poteka vsako 
sredo ob 17. uri na Zoomu, se lahko pridruži 
vsakdo, ki bi se želel naučiti masažne gibe 
za dojenčke in tudi starejše otroke. Takrat 
pa starši izpostavijo tudi kakšno temo glede 
odnosa med partnerjema.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

SPLETIMO PRAZNIKE
 

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,

so poti, ki vodijo v nova spoznanja,
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

   (neznani avtor)

Počasi smo stopili v za mnoge najlepši čas 
v letu – praznični čas. Praznični čas pa so 
učenci od 1. do 9. razreda OŠ BLANCA 
začeli z ustvarjalnimi delavnicami. Ustvarili 
so izdelke, ki že krasijo njihove domove in 
učilnice. Ujeti v trenutek sedanjosti so rezali, 
barvali, lepili, se smejali ter delili srečo s 
sošolci in učitelji.

Mateja Strnad

Foto: razredniki od 1. do 9. razreda OŠ Blanca

GRAJSKE NOVICEMladina
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»DRIVE IN« 
MIKLAVŽEVANJE 
V TRŽIŠČU
Sveti Miklavž, prvi od treh dobrih mož, 
je v soboto, 4. decembra, obiskal Tržišče. 
Obdaril je 200 otrok, starih do 10 let. 

Letos je zaradi trenutne epidemiološke 
situacije miklavževanje potekalo nekoliko 
drugače, in sicer po načinu »drive-in«. 
Sveti Miklavž je otrokom izročil darila kar v 
avtomobile, jih lepo pozdravil in jim zaželel 
čarobne praznike. Otroci so bili srečanja z 
Miklavžem zelo veseli. Z iskricami v očeh 
in nasmehom na obrazih so se odpravili 
domov. Čutilo se je njihovo veselje, saj so 
po enoletnem premoru spet videli svetega 
Miklavža. Da je bilo v Miklavževem košu 
veliko daril, so poskrbele članice Društva 
prijateljev mladine Tržišče v sodelovanju z 
donatorji, starši otrok in župnijo Tržišče. V 
imenu Društva prijateljev mladine Tržišče se 
iskreno zahvaljujem vsem donatorjem, ki so 
se odzvali na našo prošnjo in nam prijazno 
namenili svojo donacijo, s tem pa omogočili 
izvedbo letošnjega miklavževanja. Hvala, 
ker ste dobrodelni.
Pred nami so praznični dnevi, za mnoge 
najlepši čas v letu, ko naše domove napolnijo 
toplina, veselje in radost. V imenu vseh članic 
Društva prijateljev mladine Tržišče vsem 
želim vesele božične in novoletne praznike. 
Naj vas vse leto spremlja misel svetega 
Miklavža: »Če bi vsakdo delil kar ima, bi vsi 
imeli dovolj.«

Kaja Blažič, DPM Tržišče

Predpraznično razpoloženje na šoli je v 
polnem teku. Na začetku decembra smo 
prostore okrasili z izvirnimi ročno izdelanimi 
novoletnimi okraski in lučkami. Izdelovali 
smo voščilnice, na katerih bodo potovale 
naše novoletne želje. Veliko dela in dobre 
volje je bilo vloženega. Osrednji prostor smo 
okrasili z jelko. Nestrpno pričakujemo, kaj 
bo skrivnostni dobri mož Božiček pustil pod 
njenimi razkošno okrašenimi vejami. 
Sneg je pobelil naš breg, na katerem stoji 
naša šola, ki se je v tem predprazničnem 
času prelevila v čudovito pravljično vilo. 
V njej se razlega smeh in iskrice v očeh 
naših učencev govorijo, da si želijo miru, 
brezskrbnega otroštva in iskrene bližine 
med ljudmi. Zvrhan koš dobrih misli vam 
pošiljamo učenci in zaposleni iz OŠ Ane Gale 
Sevnica. 

Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

OKRASILI SMO 
ŠOLSKE HODNIKE
 
V torek, 14. decembra, smo imeli šestošolci 
in sedmošolci na OŠ Sava Kladnika Sevnica 
tehniški dan.

Zbrali smo se v svojih matičnih učilnicah. Ko 
je zazvonil zvonec, smo sedli v klopi. Malo 
smo se pogovorili, nato pa nam je učiteljica 
podala navodila za nadaljnje delo. 
Pri navodilih nam je bilo najbolj všeč, da smo 
lahko ustvarjali v parih ali skupinah. Imeli 
smo veliko dela. Naša naloga je bila okrasiti 
svoje razrede in panoje pred njimi. S seboj 
smo prinesli precej različnega materiala, iz 
katerega smo izdelovali domiselne okraske: 
od papirnatih verig, vse do snežink, kapic, 
vencev … Naši izdelki so bili zelo raznovrstni. 
Naredili smo jih ogromno in tudi vse 
razobesili. Po razredih so ostale snežinke, 
kapice, na panojih in hodnikih pa verige, 
božički in drugo okrasje.
Ko se sprehodite po hodnikih v pritličju, 
lahko vidite naše umetnine, ki zapolnjujejo 
hodnik s pisanimi barvami. Delo je potekalo 
umirjeno, začinjeno s kančkom glasbe, ki 
nas je sproščala. Pomočnica ravnatelja nas 
je pogostila s slastnimi piškoti. Naš razred je 
zadnji dve uri gledal božični film z naslovom 
Grinch.
Naučili smo se veliko novih spretnosti, ki 
nam bodo v življenju zelo koristile. Ta dan 
je bil super, saj smo dali domišljiji prosto pot 
pri ustvarjanju božičnih okraskov. Mislim, da 
niti enemu učencu ni bilo dolgčas.

Manca Marcola, 6.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

PRAZNIČNO 
RAZPOLOŽENJE 
NA OŠ ANE GALE
Končno. Pa smo ga dočakali. Veseli december 
in dobre može. Najprej nas je skrivoma 
obiskal sv. Miklavž. Tisti ponedeljek so 
učenci z velikim pričakovanjem radovedno 
stopali po šoli in iskali njegova darila. Pred 
šolskim kaminom so našli polne košare 
sladkih dobrot. Kakšno nepopisno veselje. 
Kot vsako leto je tudi letos imel Miklavž svoje 
pridne pomočnike iz društva Sožitje, Aktiva 
žena Tržišče in Rdečega križa. Iskrena hvala.

ODKRIVAM SVOJ GLAS
Delavnica za učence mladinskega 
pevskega zbora
 

Na OŠ Tržišče smo v četrtek, 9. decembra, 
izvedli pevsko delavnico z mag. Tanjo 
Rupnik, predavateljico na Glasbeni matici 
Ljubljana. Učenci so spoznavali lasten glas in 
razvijali zdrav pevski ton.

Namen delavnice je bil spoznati osnove 
pravilnega tvorjenja glasu in dihanja. Z 
dinamičnimi vajami so učenci opazovali vpliv 
drže telesa na zvok glasu in iskali poti do 
sproščenega grla. Z oblikovanjem vokalov in 
konzonantov ter visokih in nizkih tonov so se 
učili, kako nastane čisti ton brez hripavosti, 
ki je pogosta težava otroških glasov v fazi 
razvoja. 
Učenci so na delavnici zelo uživali in bili 
presenečeni nad tem, kako ubrano lahko 
zazvenijo njihovi glasovi. Za izvedbo 
delavnice se iskreno zahvaljujemo JSKD 
Krpica OI Sevnica in Katji Pibernik.

Mateja Repovž Lisec, zborovodkinja

Aktivno sodelovanje na delavnici

GRAJSKE NOVICE Mladina
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KYOKUSHINKAI KUP 
SAMOBORA 
Z mednarodnega fullcontact karatejskega 
turnirja sevniški karateisti v svojo zbirko 
dodali 5 novih medalj 

Po daljšem odmoru s tekmovanj so se 
mladi športniki KBV Sevnica ponovno 
odpravili na tekmo v sosednjo Hrvaško. 
Na mednarodnem turnirju v fullcontact 
karateju, na katerem so nastopili karateisti 
iz Slovenije, Hrvaške in BiH, so mladi upi 
Žak Cesar, Tilen Požun, Maksimiljan Stopar, 
Gašper Sladič in Anže Kermc osvojili 5 
medalj in dve 5. mesti. 

Njihova dobra pripravljenost, tekmovalna 
naravnanost, pozitivna miselnost in ekipni 
duh v klubu so Sevničanom na karatejskem 
turnirju omogočili odlične rezultate, ki jim 
je ob podelitvi medalj sledilo nepopisno 
veselje. Prav vsi so pokazali napredek od 
zadnjega tekmovanja, kar je nedvomno 
rezultat trdega dela in odlična motivacija 
za naprej. Vsem iskrene čestitke za odlične 
nastope in atraktivne borbe.

Pregled uvrstitev tekmovalcev KBV 
Sevnica: 

     Kata:
1. mesto Stopar Maksimiljan, dečki absolutna
2. mesto Požun Tilen, dečki absolutna

     Kumite K.O.:
1. mesto: Kermc Anže, mlajši kadeti -50kg
2. mesto: Sladič Gašper, mlajši kadeti +50 kg
2. mesto: Požun Tilen, star. dečki -45 kg
5.–6. mesto: Cesar Žak in Stopar Maksimiljan, 
                           mlajši dečki -35 kg

Vir: KBV Sevnica

Kata 1. Maksimiljan Stopar, 2. Tilen Požun

ŠOLSKA
ŠPORTNA TEKMOVANJA 
IN PRIREDITVE
 

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga 
in poraz pa sta osmišljena, če so učenke, 
učenci, dijakinje in dijaki (v nadaljevanju 
učenci) telesno, socialno in pedagoško 
pripravljeni na tekmovanje. Tekmovanje, 
katerega glavni namen je le dosežek, za 
mlade izgublja pravi smisel. Spodbujanje 
sodelovanja in medsebojnega druženja ter 
spoštovanje fair playa je mogoče doseči le, če 
so učenci za tekmovanje dobro pripravljeni, 
na tekmovanju pa strokovno vodeni. 

Željo po dosežku je treba podrediti splošnim 
vedenjskim pravilom. Učenec in učitelj 
morata v svojem okolju odgovorno sprejeti 
določeno vlogo ter svoje sposobnosti in 
želje prilagoditi ter uskladiti s skupino, zato 
organiziramo tekmovanja posameznikov in 
skupin.

Šport v šoli je dobra priložnost za druženje 
in povezovanje šole, učencev, staršev in 
klubov ter društev iz okolice. Šolska športna 
tekmovanja in prireditve so tako vez med 
šolskim in društvenim športom ter povezava 
med množičnimi in v kakovostni šport 
usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo 
nacionalne panožne zveze. 
V šolska športna tekmovanja želimo vključiti 
več mladih, ki niso vključeni v klubska 
tekmovanja, in jim tako ponuditi možnost 
spoznavanja različnih športov in se pomeriti 
v njih. 
V občini Sevnica smo letos uspešno izvedli 
že rokometno, nogometno, košarkarsko 
tekmovanje in tekmovanje v šahu. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

ROKOMETNI KLUB SEVNICA 
VAM ŽELI VSE DOBRO V LETU 2022
 
Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagate pri delovanju kluba. Le skupaj lahko pričaramo 
igralkam in igralcem rokometa veselje na obrazih, se z njimi veselimo, jih spodbujamo in 
jih v športnem in zdravem duhu poskušamo vzgajati v spoštovanja vredne osebe. 

Še naprej nas spremljate na našem FB: https://www.facebook.com/RKSevnica/.

Miran Sečki, predsednik RK Sevnica

GRAJSKE NOVICEŠport

Mladi upi KBV Sevnica
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REDNA REKREACIJA
Na kaj vpliva redna rekreacija?

V današnjem času postaja koncept zdravega 
način življenja vedno bolj poudarjen in 
upoštevan. Zavedanje, kako pomembno 
je zdravje, je namreč vedno večje. Da pa 
bi lahko dosegli takšen način življenja, 
pa ni dovolj le, da se pravilno in zdravo 
prehranjujemo, da se izogibamo alkoholu 
in škodljivim substancam, si zagotovimo 
dovolj spanja, temveč je bistvenega pomena 
tudi redna in pravilna rekreacija.

Poznamo več vrst rekreacije, od hoje, teka, 
kolesarjenja, skupinske vadbe, plesa in še bi 
lahko naštevali. Od vsakega posameznika je 
odvisno, kakšna rekreacija ga veseli in s čim 
se želi ukvarjati. Gibanje je del rekreacije, 
ne glede na to v kakšni obliki se izvaja, 
pomembno pa je, da so tudi rekreativci 
seznanjeni z nekaterimi koncepti pravilne 
vadbe. Le tako bodo najbolje spoznali svoje 
telo, sebi prilagodili vadbo in tudi vedeli, kaj 
so zase naredili.

Še preden pa se seznanimo z nekaterimi 
značilnostmi pravilne vadbe, je pomembno 
poudariti tudi na kaj redna vadba sploh 
vpliva.

Na kaj vpliva redna vadba?

Nekateri ljudje se rekreacije poslužujejo 
zaradi njenega sproščujočega učinka, ki 
se pošteno prileže po napornem dnevu. 
Drugi bi želeli izgubiti kilogram ali dva, ter 
so tako še bolj motivirani za samo vadbo. 
Spet tretji bi želeli preoblikovati svoje telo, 
pridobiti nekaj več mišične mase. Razlogov 
za rekreacijo je ogromno. Ne glede na 
to, kakšni razlogi so vadečega pripelji do 
ukvarjanja z športom, pa moramo poudariti, 
da ima lahko pravilna in redna vadba ne le 
sproščujoče deluje na človeka, temveč še 
mnoge druge pozitivne učinke na samo telo.
Redna vadba namreč pozitivno vpliva 
na človekove fiziološke in motorične 
sposobnosti. Vadba pozitivno vpliva na 
srčno - žilni sistem, dihalni sistem, krepi naše 
telo in izboljšuje naš imunski sistem. Tako 
omogoča boljše počutje in več energije tudi 
ob pogostih psihičnih obremenitvah. 

Srce je najpomembnejši organ v našem 
telesu. Z redno vadbo krepimo naše srce in s 
tem njegovo možnost črpanja krvi.  Z redno 
vadbo namreč dosežemo, da se mišična 
vlakna v srcu okrepijo in tako sprejmejo 
in iztisnejo več krvi. To pomeni, da se srce 
razbremeni, da v mirovanju bije počasneje in 
tako dobi več časa, da se odpočije med enim 
in drugim udarcem.  Srce postane odpornejše 
in prenese večje obremenitve.  Poleg tega 
gibanje pozitivno vpliva na znižanje krvnega 
pritiska in znižanje holesterola. Gibanje 
namreč znižuje nalaganje maščobnih oblog 
na notranje strani žil in s tem znižuje visok 
krvni pritisk. 

Vadba pozitivno vpliva tudi na dihalni 
sistem. Med vadbo je izmenjava plinov v 
telesu večja, poveča se frekvenca vdihov in 
globina same ventilacije. Pri tem pride do 
večjega širjenja prsnega koša, kar ohranja 
njegovo elastičnost in gibljivost. Telo zajame 
več zraka in tako pošlje večjo količino kisika 
po krvi do mišic, ki kisik potrebujejo za svoje 
delovanje.

Vadba krepi tudi mišice, ter prispeva k 
utrjevanju sklepov. Trdi sklepi so manj 
nagnjeni k poškodbam, redna vadba pa 
vpliva na razvoj in ohranjanje gibljivosti in 
aktivnosti celotnega telesa. Vzdrževanje 
mišične moči je pomembno tudi z vidika 
staranja. Pri ljudeh se po dopolnjenem 40. 
letu namreč začnejo starostni involutivni 
procesi, ki so najbolj vidni ravno na mišičnem 
tkivu. Z redno vadbo in krepitvijo naših 
mišic pa lahko zavremo te procese in s tem 
povezano atrofijo mišičnega tkiva.

Poleg tega lahko z redno vadbo zvišamo našo 
vzdržljivost – kar pomeni, da povečujemo 
sposobnost premagovanja različnih naporov 
tudi v vsakdanjem življenju. 

Pozitivni vpliv vadbe na človeka je viden 
tudi na duševnem področju. Predvsem 
skupinska rekreacija poskrbi za dobro 
počutje, sproščenost, ter ob prijetnem 
druženju poskrbi za zadovoljitev socialnih 
potreb. To vpliva na boljšo samopodobo 
posameznika in boljše počutje. 

Povzela: Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

PROJEKT  LISIČKA GIBA 
- V JANUARJU 2022
VABLJENI PO NAGRADO
• Cilj projekta je, da bi prebivalci občine 
Sevnica in širše spoznali rekreativne točke 
v naši občini in se seznanili z dogodki v 
organizaciji različnih inštitucij in društev v 
njej, 
• projekt poteka ¸že od 1.1.2020/ zbiranje 
žigov na bi se zaključilo do konca leta 2020, 
vendar je zaradi epidemiološke situacije 
podaljšan do konca leta 2021. 
• pri projektu lahko sodelujete tako, da 
zbirate žige na posameznih točkah v naši 
občini (za zadostno količino zbranih žigov 
prejmete majčko), 

Podrobnosti o Projektu Lisička giba lahko 
najdete na spletni strani www.kstm.si.

Vse tiste, ki boste do konca leta 2021 zbrali 
zadostno količino žigov, vabimo, da se v 
januarju 2022 oglasite na upravi KŠTM 
Sevnica, kjer prejemete nagrado.

Organizator projekta Lisička giba: 
KŠTM Sevnica s partnerji 

GRAJSKE NOVICE Šport

Vsako potovanje se začne 

s prvim korakom.
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PRAZNIČNA 
KLADNIKOVA ULICA
V vsakdanjem življenju je kakovost okolja, v 
katerem živimo, zelo pomembna. Kakšno 
je življenje v naši soseski? Kakšne odnose 
imamo s sosedi? Se obrnemo k njim po 
pomoč, radi pokramljamo z njimi? Se jih 
izogibamo in smo celo v sporu z njimi? Ko te 
pot zapelje skozi Kladnikovo ulico in Cesto 
nad Dobravo dobiš občutek, da živijo drug 
z drugim v harmoniji. Na začetku decembra 
so, že tretje leto zapored, skupaj okrasili svoji 
ulici z novoletnimi dekoracijami. Letos so k 
sodelovanju pozvali vse, tudi nestanovalce 
teh ulic. Navdušenje ob okrašeni ulici je 
veliko, še večje navdušenje pa je bilo med 
procesom nastajanja okrasitve. 

Zato rek Dober sosed je vreden več kot brat 
v Švici ni brez pomena. 
Naj bo veseli december v znamenju ljubezni, 
povezovanja, ustvarjanja medsebojnih 
odnosov, pomoči ...

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

NAMIGI 
KNJIŽNICE SEVNICA 
ob prehodu v novo leto

Ali tudi vi ob koncu leta sprejemate 
novoletne zaobljube, seznam želja in ciljev,  
ki bi jih v novem letu želeli doseči? Vam 
namignemo, katero zaobljubo boste – tudi s 
pomočjo Knjižnice Sevnica – zagotovo lahko 
dosegli, pa še zelo koristna bo?

NOVOLETNA 
OKRASITEV SEVNICE
Ker je ekološka ozaveščenost še kako 
pomembna in nujna, saj je svetlobno 
onesnaženje pretirano in med drugim 
povzroča zdravstvene težave, onemogoča 
vidnost zvezd, moti astronomska 
opazovanja, trati energijo in moti ekološke 
sisteme, smo pri nabavi novih svetlobnih 
teles pozorni na to, da so iz LED-svetil, ki 
ne oddajajo ultravijoličnega, infrardečega 
ali toplotnega sevanja. S tem ukrepom 
pripomoremo k zmanjšanju emisij in 
toplogrednih plinov ter k varčevanju z 
električno energijo.

Pri oblikovanju in načrtovanju letošnje 
novoletne okrasitve mesta Sevnica smo 
se ponovno osredotočili predvsem na 
posamezne točke. Čeprav so bile naše želje 
pri okrasitvi malo drugačne od realizacije, 
saj je pri priklopu električne energije treba 
poskrbeti predvsem za varnost, upamo, 
da smo vam vsaj malo pričarali praznično 
vzdušje. Vsi vljudno vabljeni na »selfi« točke 
pri spomeniku padlim borcem NOB in na 
gradu, kjer lahko svoje najdražje razveselite 
s povsem unikatnimi, izvirnimi voščilnicami.
Za praznično vzdušje smo poskrbeli mi, za 
toplino v srcu pa poskrbimo vsak zase.

Srečno naj bo.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Foto: Brane Busar
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MESEČNI 
SEJEM

SEVNICA

5.2.2022
SOBOTA

parkirišče pri HTC

SEVNICA

info: 

07/ 81 65 462

Obiskovalce prosimo, da dosledno upoštevajo 

navodila in ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. 

 

8.00 - 12.00

JANUARSKI SEJEM

ZARADI PRAZNIKA ODPADE.

V LETU 2022 
ŽELIM PREBRATI VELIKO KNJIG!

Obiščite Knjižnico Sevnica in si izposodite 
knjigo, ki vas bo popeljala stran od vsakdana, 
v svet domišljije ali ustvarjanja, v resnične 
zgodbe knjižnih junakov, ali pa morda na 
duhovno popotovanje.
Ste vedeli, da lahko berete tudi z ušesi? S 
pomočjo aplikacije AUDIBOOK si lahko 
izposodite zvočne knjige, namenjene vsem, 
ki si želijo več brati, a jim pomanjkanje 
časa tega ne dopušča. Poslušamo jih 
lahko kjerkoli in kadarkoli: med vožnjo, 
na sprehodu, med športnimi aktivnostmi, 
med gospodinjskimi opravili. Poleg tega 
so zvočne knjige namenjene tudi številnim 
ranljivim skupinam ljudi, kot so starejši, slepi 
in slabovidni. 

In čeprav knjižničarji pravimo, da sta vonj 
in otip tiskane knjige nezamenljiva, ima 
tudi elektronska knjiga številne prednosti. 
Izposodite si jih lahko preko portala BIBLOS 
in jih berete na elektronskih napravah, pa 
naj gre za leposlovje, strokovno literaturo, 
mladinske knjige, ali duhovne in druge 
priročnike. Elektronsko knjigo lahko beremo 
povsod, tudi na poti, pa še težka ni.

Izbrane slikanice na policah KnjigoSnedovih 
poslastic bodo otrokom v dolgih zimskih 
dneh krajšale čas in burile domišljijo, vsem 
skupaj pa podarile čudovito preživljanje 
skupnega časa. Malo starejši otroci pa se 
lahko lotijo knjig KnjigoMalhovega izziva, 
ki ponuja kvalitetno in zanimivo mladinsko 
branje. 

IN ŠE NOVOST V LETU 2022: 

PRVI vpis za nove člane Knjižnice Sevnica 
bo BREZPLAČEN! Tudi vpis članov 
Društva invalidov Sevnica s poravnano 
letno članarino društva bo od zdaj naprej 
brezplačen.

In kaj naj vam in nam zaželimo ob koncu 
tega in v pričakovanju novega leta?

Vse dobro! Iz srca. Veliko topline in 
medsebojnega razumevanja, da bomo 
stkali dragocene vezi med nami. In ker 
se v letošnjem letu nismo mogli družiti 
na pravljičnih uricah in predstavah, vam 
Knjižnica Sevnica v teh prazničnih dneh 
podarja lutkovno predstavo Lutkovnega 
gledališča Sevnica Grdi raček, ki vas bo 
skupaj z otroki popeljala v čaroben svet 
Andersenovih pravljic, medtem ko bo zunaj 
pokal led in grizel mraz, tulil veter in v velikih 
kosmih naletaval sneg. Predstavo si boste 
lahko ogledali na kanalu Youtube Knjižnice 
Sevnica.

In še namig za čarobno darilo: bon za 
enoletno članarino v Knjižnici Sevnica. Za 
tiste, ki že radi berejo. Pa za tiste, ki jih želite 
v svet knjig še zapeljati … 

Vir: Knjižnica Sevnica
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90 LET GLASBENIKA 
LENARTA AHAČIČA
Lenart Ahačič se je rodil 6. novembra 1931 
na Hotemežu pri Radečah v kmečki družini. 
Mama Ana Skobe je bila gospodinja, oče 
Valentin Ahačič pa strojevodja. Družino je 
dopolnjeval še osem let starejši brat Dolfi. 

Živeli so v hiši maminih staršev Karoline in 
Janeza Skobeta. Osnovno šolo je obiskoval 
v Radečah.
Čas druge svetovne vojne je bil preizkušnja 
tudi za njihovo družino. Najprej pobeg v 
partizane, potem prestajanje zapora v 
Celjskem piskru. Mladoletnega Lenarta so, 
ob pomoči mednarodnega Rdečega križa, 
prepeljali v Vojnik, v dom za starejše. A ni 
ostal dolgo. Poslali so ga domov in pričakala 
sta ga dedek in babica. 
Sredstev za študij je bilo dovolj le za 
starejšega brata, zato je moral na delo v 
Gozdarsko zvezo kmečkih delavcev Marijin 
Dvor v Radeče. Še istega leta septembra 
se je tudi njemu ponudila priložnost za 
izobraževanje. Starši so ga odpeljali v Zagreb 
in vpisali v Vojaško glasbeno šolo, ki je bila 
brezplačna. V Zagrebu je šolo obiskoval dve 
leti, potem pa so izobraževanje preselili v 
Sušak pri Reki. Bil je med najboljšimi dijaki 
in je uspešno končal izobraževanje violine in 
klarineta.
Po končani šoli je kot član Vojaškega orkestra 
služboval v Sarajevu, Slavonski Požegi in 
nazadnje v Pulju ter tam ostal do upokojitve. 
Sam se je naučil igrati še več inštrumentov: 
harmoniko, saksofon, bas saksofon, bobne, 
činele in kitaro.
Med službovanjem v Slavonski Požegi je 
spoznal prvo ženo Ankico. Rodila sta se hči 
Leonarda in sin Goran.
Po službeni dolžnosti je velikokrat igral na 
otoku Brioni, kjer je tedanji predsednik Josip 
Broz Tito gostil predsednike in pomembne 
osebnosti z vsega sveta. Upokojil se je leta 
1979 in takrat imel čin kapetana fregate.
Po ločitvi se je leta 1978 poročil s sedanjo 
življenjsko sopotnico Rakić Karmelo. 
Zgradila sta hišo v Premanturi pri Pulju in 
tam srečno živela 20 let. Po lažji srčni kapi 
pa Lenartu podnebje ni več ustrezalo, zato 
sta kupila zidanico v Sloveniji na Jablanici 
nad Boštanjem, pozneje pa sta se preselila v 
zdajšnji dom v Loki pri Zidanem Mostu. 

90 LET 
ANTONIJE ŠTEBLE 
Devetdesetletnica Antonija Šteble se je 
rodila 20. novembra 1931 v Dolah pri Litiji 
Alojzu in Mariji Grm. Otroštvo je preživljala 
v družbi treh sestra in dveh bratov. V njenem 
otroštvu ni bilo veliko časa za igro. Treba je 
bilo pomagati staršem pri vsakovrstnem 
delu. Osnovno šolo je lahko obiskovala bolj 
redko, ker je morala paziti na sestrinega 
otroka. Ko je dopolnila 10 let, se je začela 
vojna. Tudi njihovi družini ni bilo prizaneseno. 
Morali so zapustiti svoj dom. Vsa družina je 
bila izgnana v Nemčijo. Bilo je težko, na tej 
poti izgnanstva pa je bilo tudi nekaj lepih 
trenutkov. Prav lep spomin ima na dekle, 
pevko na koru, ki ji je podarilo dva dinderla. 
To je bilo njihovo nacionalno oblačilo.

Pot domov je bila naporna in dolga. Avgusta 
1945 so se vrnili v popolnoma izropan in 
prazen dom. Ena od sester se je preselila 
v Šentjanž. Na obiskih pri njej je spoznala 
moža. Poročila sta se januarja 1959 in 
nadaljevala skupno življenje na Jablanici pri 
Boštanju. Veselje sta jima delala sin Dušan in 
hči Marinka. Poročena sta bila 10 let, ko je on 
nenadoma umrl. 

STOLETNICA
JULKA ŠTIH 
»Moji domači lepo skrbijo zame, zato pa 
sem tako dolgo na svetu.«
Julka Štih s Kamenice je 30. novembra 
praznovala 100. rojstni dan. Poleg vseh 
drugih smo jo obiskali tudi Šentjanški 
jurjevalci in člani Društva upokojencev 
Šentjanž. Bila je vesela našega obiska, še 
bolj pa ubranega petja pevcev ljudskih 
pesmi. S svojim prijetnim glasom se je 
pridružila jurjevalcem in med petjem njej 
znanih melodij je neznansko uživala ter z 
nami večkrat nazdravila.

Dneve preživlja v družbi domačih, krajša 
pa si jih z branjem, gledanjem televizije in 
spremljanjem vsega, kar se dogaja okoli nje. 
Julka kljub letom sledi novostim. Pred leti je 
ob predlogu domačih, da bi imela telefon, 
najprej menila, da to ni zanjo, zdaj pa je 
telefon njen stalni spremljevalec in bi bila 
težko brez njega, saj jo povezuje z ljudmi, ki 
jih ima rada.
Po nekaj urah prijetnega druženja smo ji 
zaželeli veliko zdravja in ji obljubili, da bomo 
še prišli in skupaj zapeli. Spoštovana Julka, 
iskrene čestitke ob vašem visokem jubileju. 
Srečno.

Vir: DU Šentjanž
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Bilo je težko, a je z močno voljo premagala 
marsikatero težavo in poskrbela za oba 
otroka.
Zadnjih 16 let živi v stanovanjskem bloku na 
Planinski cesti v Sevnici, dom pa je prepustila 
mlajšemu rodu. 
Pri svojih 90 letih je čila, zelo prijetna in 
pozitivna oseba. Veliko postori še sama. 
Razveseli pa se pomoči dobrih domačih. 
Rada prebira časopis, posluša radio in gleda 
televizijo.
In kaj je recept za dolgo življenje? Preprosta 
domača hrana. Veseliti se je treba tistega, 
kar ti je podarjeno, pa čeprav ni vedno po 
tvojih željah. Imeti moraš rad življenje in ljudi 
okoli sebe. 
Prav na rojstni dan smo voščili naši članici 
predsednik Društva izgnancev Alojz Rupar, 
predsednica KO RK Boštanj Jelka Bec in 
poverjenik KO RK za Jablanici Rafael Blas.
S cvetjem in priložnostnim darilom smo ji 
zaželeli še veliko zdravih, prijaznih in veselih 
let.

Jelka Bec

Glasba je in vedno bo del njegovega življenja.
Lenart je zelo razgledan, dobrosrčen, 
optimističen in prijeten sogovornik. Veliko 
skrb posveča zdravju, preprostemu in z 
naravo povezanemu življenju. 
Ob rojstnem dnevi sva ga obiskala 
predstavnika KO RK Boštanj, pri katerem 
je še vedno član. Predsednica Jelka Bec in 
poverjenik za območje Jablanice Rafko Blas 
sva mu ob priložnostnem darilu zaželela 
veliko zdravja, obilico optimizma in še veliko 
prijetnih let.

Jelka Bec 

V starosti se naučiš 

mnogih reči, 

ki jih v mladosti 

nisi hotel razumeti.

Karl Julius Weber
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ŠE KAKŠEN NAPOTEK 
ZA ZIMSKE DNI
Spomladanska pozeba je sicer razredčila 
pridelek, topla in dolga jesen, malo bolezni 
v vinogradu, visoke sladkorne stopnje, 
lepa dozorelost, dobro zdravstveno stanje 
grozdja, naše kletarske prakse in izkušnje pa 
botrujejo visoki kakovosti vin, ki jih kletarimo. 
Visoka pričakovanja za odličen vinski letnik 
2021 so zato upravičena. Pomembno je, da 
kakovost, ki smo jo prinesli v klet in ohranili 
med trgatvijo, ohranjamo do konca.

Redno spremljamo razvoj naših vin, 
predvsem je pomembno, da so zaščitena 
pred vplivi zraka, pretočena in primerno 
zažveplana. V hladnih kleteh se zaradi 
izločanja vinskega kamna delno zniža 
vsebnost kislin. Proces je odvisen od količine 
alkohola, temperature in pH-vrednosti 
oz. koncentracije kislin. Ob višji alkoholni 
stopnji in višji temperaturi se vinski kamen 
izloča počasneje. Topnost zraka se z 
nižanjem temperature veča, zato vina, 
ki niso zaščitena, oksidirajo tudi pozimi. 
Izguba svežine v okusu in vonju, potemnitev 
(porjavitev), značilen vonj po oksidiranem 
jabolku – so simptomi oksidacije in 
pomanjkanja žvepla. 

V vinih se ponekod še zazna neodpravljeni 
bekser, takšna vina je treba čim prej 
primerno tretirati in napako odpraviti. Če 
se pojavi cik (ocet) ali etilacetat (vonj po 
lepilu), teh vin ne režemo z zdravimi. Vino 
stabiliziramo na termolabilne beljakovine 
(uporaba bentonita), sploh če so predvidena 
za poznejše stekleničenje. 

Če nameravamo vina stekleničiti, jih je treba 
stabilizirati tudi na izločanje vinskega kamna 
v steklenici, za kar lahko izkoristimo zimske 
temperature, ko so vina v cisternah. Posebno 
pozornost namenjamo vinom z ostankom 
sladkorja (višja vsebnost prostega žvepla, 
sterilna filtracija, po potrebi kontrolirani 
dodatek stabilizatorja, npr. kalijevega 
sorbata, za preprečitev ponovnega vrenja 
ob dvigu temperatur).

Kljub navideznemu mirovanju v zimskem 
času se tudi v trtah dogajajo spremembe. 
Med zimskim mirovanjem poteka razgradnja 
nakopičenih hranil oz. sprememba škroba 
v sladkor, kar trto obvaruje pred zmrzaljo. 
V najbolj hladnih mesecih trta prenese 
dokaj nizke temperature, do –20 stopinj in 
še nižje. Najvišja vsebnost sladkorja v lesu 
je skoncentrirana v decembru in januarju, 
kar povečuje njeno odpornost, z višanjem 
temperature, lahko že od februarja, pa se 
dogaja obraten proces – sladkor se ponovno 
pretvarja v škrob, zato je občutljivost trte za 
mraz v teh mesecih večja.

Kmalu se bomo vrnili v naše vinograde in 
začeli prva dela: rezanje za letnik 2022. 
Rez vinske trte »ni le zareza v les, z večjo ali 
manjšo ostrino«, kot je zapisal Tone Pavček.

Je tudi »živa usodna vez dveh duš, dveh 
teles v skupno dvojino, rez je globoka vez 
vinogradnika s trto, z njo je vse možno in 
vse odprto v petje in pitje, v zgolj količino ali 
v pobožno sožitje z žlahtnino, saj kakor kdo 
reže, tako se mu streže«.

Vir: https://www.drustvo-vinogradnikov.si

Če človek pije malo, je dober kot ovca, 

če popije malo več, postane hraber kot lev, 

če prekorači mero, je okruten kot tiger, 

če pa mu pijača postane strast, je podoben svinji, 

ki se valja po blatu in nazadnje iz sebe napravi še opico.

židovski pregovor

“Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!“

PRIHAJA SLOVO
Prihaja slovo od vsega

kar se v preteklem letu je zgodilo,
marsikaj se nas močno je dotaknilo.

Leto kot zgodba v filmu
se hitro odvrti,

mimogrede se veseli december prismeji.
Zima z ledeno roko

ustrežljivo ogrne zemljo.

Najprej Miklavž darila razdeli,
nato kar naenkrat Božič zasije

v razkošni prazničnosti.
Na koncu ostane dni še čisto malo,

ko staro leto se bo s čarobnimi
sanmi odpeljalo

v deželo spominov in nepozabnih sanj.

Kot blesteči cekini
naj bodo prijetni spomini,

a ob dnevih žalosti
naj kratek čas se vsak mudi!

Prihaja slovo.
Naj solz nič ne bo!

Staro leto pospremimo z lepo pesmijo,
naj vsem bo v srcih toplo;

v objemu dragih neskončno lepo!
Poljub kot začetek naj bo!

   Marija Bajt
 

KAM SO ŠLI LJUDJE?
Po naši ljubi občini sprehajam se

in vprašanje poraja se.
Kam ste šli ljudje?

Zadnjič na Sevniškem Petrolu
je eden strašno znor’u.

Nad delavko, ki kriva je točno nič,
se zdrl je kot hudič.

Ko v trgovini stojim 
se kar zgrozim.

Prepir na vratih se začne
in do izhoda vleče se.

Vpijemo na soljudi,
vsak pamet drugemu soli.

Vsi vemo čisto vse,
ker nam internet pove.

Dragi moji občani,
soljudje,

dajmo obnašajmo strpno se,
situacija neprijetna je za vse.

Prihaja mesec december veseli,
zakaj ne bi malo za spremembo

strpnosti in ljubezni razdelili,
da bi vsi se mirnih praznikov naužili.

Kje si človek?
Si še tam?

Vsaj za praznike vrzi sovraštvo in jezo stran.

   Sebastjan Valand

GRAJSKE NOVICEIz preteklosti v sedanjost
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DA BI OHRANILI 
DOBRO DUŠEVNO 
ZDRAVJE
 
V zadnjih dveh letih se še bolj kot sicer 
zavedamo pomena dobrega počutja, ki 
je eden ključnih gradnikov duševnega 
zdravja posameznika in skupnosti. Če smo 
v glavnem zadovoljni s seboj in si zaupamo, 
imamo korektne odnose z drugimi, bližnje 
ter prijatelje, s katerimi lahko delimo naša 
občutja, če obvladujemo svoje vsakodnevno 
življenje in se uspešno soočamo tudi s 
problemi in stresnimi situacijami, lahko 
rečemo, da smo dobrega duševnega 
zdravja. Produktivni smo v okoljih, v katerih 
živimo, delamo ali se učimo, ker smo v njih 
dobro sprejeti. Vse našteto seveda ni ves 
čas optimalno, saj je naše življenje podobno 
plovbi po morju - mirnem, vzvalovanem, 
včasih tudi viharnem. 

Da bi ohranili dobro duševno zdravje, 
okrepili psihično ravnovesje in odpornost na 
stres, lahko veliko storimo sami. Vsak dan 
se skušajmo držati urnika prehranjevanja, 
obveznosti in prostočasnih aktivnosti - rutina 
in struktura dneva nam dajeta občutek 
varnosti in nadzora nad samim seboj. Našo 
energijo usmerjajmo v tisto, na kar lahko 
vplivamo in hkrati sprejmimo tisto, česar 
ne moremo spremeniti. Ostanimo povezani 
z bližnjimi, prijatelji, sošolci, sodelavci; 
če ne gre v živo, pa po telefonu ali video 
povezavah, tudi razglednice in pisma niso 
prepovedana - ko smo povezani, je vse lažje, 
veselje se množi, žalost pa deli. Ker je naše 
telo ustvarjeno za gibanje, ga izkoristimo 
in upoštevajmo pravilo »bolje vsaj malo 
kot nič«, gibajmo se na svežem zraku in v 
naravi - telesna dejavnost ne prinaša zgolj 
krepkih mišic, z njo zmanjšujemo tudi težo 
skrbi in psihično napetost. Posvetimo se 
tistim interesom in hobijem, ki nas resnično 
veselijo in prinašajo zadovoljstvo – vse, kar 
je ta hip moderno, ni nujno dobro tudi za 
nas. Kadar je časa malo, ujemimo trenutke 
– lepe poglede in razglede, globoko 
zadihajmo, poklepetajmo, zavrtimo si 
najljubši komad, privoščimo si priljubljeno 
hrano…. Skrajšajmo čas, preživet pred 
ekrani televizorja, računalnika ali mobitela 
– vse pomembne informacije bomo tako 
ali tako izvedeli. Morda pa je blizu nekdo, ki 
mu lahko pomagamo – skrb za druge osreči 
tudi nas. K občutku zadovoljstva dokazano 
pripomore tudi hvaležnost, zato enkrat na 
dan pomislimo na dve, tri stvari, za katere 
smo hvaležni. 

Pogovor s strokovnjakom, ki na nas in naše 
težave pogleda z drugega zornega kota, 
pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitemu 
reševanju le teh. Tako kot postaja nahrbtnik 
z vsakim postankom za odmor lažji, vrh gore 
pa bližji, se tudi s pogovorom zmanjšuje teža 
naše stiske in bliža rešitev težave, ki je stisko 
povzročila. 

Mladostnikom pa je že dvajseto leto na 
voljo tudi strokovno spletno svetovanje na 
naslovu www.tosemjaz.net. Svetovanje je 
prav tako brezplačno, enostavno dostopno, 
mladostniki pa pri tem ostanejo anonimni. 
Med svetovalci, ki jih je več kot 60, so 
psihologi, zdravniki, socialni delavci in drugi 
strokovnjaki. Odgovorijo na vprašanje 
vsakega mladostnika in so jim na ta način 
pomembna opora pri dilemah in težavah 
odraščanja. 

Pripravila: 
prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., 

vodja področja za nenalezljive bolezni,
območna enota Celje NIJZ

K sprostitvi in umiritvi nam pomagajo 
tudi vaje sproščanja. Na spletni povezavi 
h t t p s : / / w w w. s k u p a j z a z d r av j e . s i /
dusevno-zdravje/sproscanje/ so zvočni 
posnetki nekaterih sprostitvenih vaj, ki 
smo jih pripravili na NIJZ. Vabim vas, da jim 
prisluhnete. Izberite si katero od vaj, naučite 
se je in jo vadite v »mirnem« času, da vam bo 
prišla prav v stresu.

Včasih pa psihičnega ravnovesja ne 
ujamemo več in pojavijo se težave na enem 
ali več področjih duševnega zdravja. Morda 
se že dlje časa slabo počutimo, ne spimo, 
dvomimo o sebi, smo nemirni, žalostni, 
tesnobni, manj produktivni, prepirljivi, težko 
obvladujemo vsakodnevne obveznosti, nas 
boli telo, posegamo po alkoholu ali kadimo, 
da bi se pomirili…? Teh sprememb se včasih 
niti ne zavedamo in nas nanje opozorijo šele 
bližnji, prijatelji ali sodelavci. Pogovorimo se 
z njimi – pogovor z osebo, ki ji je mar za nas, 
dobro dene. Mogoče bomo skupaj odkrili 
razloge naših težav, ki so lahko očitni ali 
prikriti, izvirajo iz nas samih ali iz okolja. 

Čeprav človek mnoge težave razreši sam, 
vedno ne gre. Zato – ko smo izrabili lastne 
vire moči in upoštevali nasvete bližnjih, 
stiska pa nas preplavlja ter ovira - je prav, 
da se po pomoč obrnemo na strokovnjake. 
Mnoge od njih boste našli na spletni 
povezavi https://www.zadusevnozdravje.
si/kam-po-pomoc/mreza-virov-pomoci/, v 
okviru spletne strani MIRA – Nacionalnega 
programa za duševno zdravje. 

GRAJSKE NOVICE Iz preteklosti v sedanjost
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GRAJSKE NOVICEUtrip življenja

DEKICE ZA POSAVJE
Posavska akcija Dekice za Posavje je 
potekala pod vodstvom Nataše Širič – 
rajhenburške zanke. Posebnost te akcije je, 
da je presenetljivo izredno dober odziv in 
sodelovanje mojstric volnenih izdelkov iz 
skoraj vse Slovenije in vsaka odejica je res 
unikatna po vzorcih in tudi barvni izbiri volne. 

Čestitke vodji in koordinatorki Nataši Širić, 
ki poskrbi za vse, da akcija teče nemoteno. 

Zdaj poteka izdelava dekic za oskrbovance v 
Domu Brežice. 

Brane Busar 

PROGRAM 
STAREJŠI ZA STAREJŠE
Prostovoljci projekta Starejši za starejše pri 
Društvu upokojencev Sevnica zadovoljni 
zremo proti koncu leta, saj smo več kot 
izpolnili načrt obiskov naših starostnikov, 
starejših od 69 let, in se že veselimo pomladi 
in mogoče boljših časov, da bomo nadaljevali 
človekoljubno socialno delo. Zavedamo se, 
da nas naši, zdaj že lahko rečemo prijatelji, 
starostniki z veseljem pričakujejo, ob koncu 
obiska pa rečejo: »Hvala vam, pridite spet 
kmalu.«

Srečni smo, kadar nam uspe pomagati pri 
dodelitvi pomoči pri Rdečem križu, Karitasu, 
ali se posvetujemo s službo Centra za 
socialno deloo morebitnem obisku. Osem 
prostovoljk in prostovoljcev nas je opravilo 
409 obiskov, med njimi tudi ostarela starša 
rojaka Aleša, ki je doniral številne zaščitne 
maske, ki smo jih razdelili med prostovoljce, 
nekaj pa smo jih podarili Rdečemu križu 
Sevnica in Društvu upokojencev Sevnica.
Sklenili smo, da bomo naše plemenito 
delo vestno opravljali še naprej, z veliko 
hvaležnostjo pa pričakujemo še nadaljnjo 
podporo Občine Sevnica z županom 
Srečkom Ocvirkom in podporo ter pomoč 
Društva upokojencev Sevnica.
Z vsem srcem vabimo naše mlajše 
upokojence, da se nam pridružijo, saj je 
prostovoljstvo res nekaj lepega: veliko daješ, 
a tudi veliko dobiš.

Slavka Grilc

Aktivni v programu Starejši za starejše 
Foto: Romana Ivačič

RECEPTI

Dober tek iz Zabukovja!

BISKVIT »ČRNEC«
1 jogurtov lonček zmletih orehov 
1 jogurtov lonček kakava (benko) 
1 jogurtov lonček kokosove moke 
1 jogurtov lonček ostre moke 
1 jogurtov lonček sladkorja 
¾ lončka olja 
2 dcl kisle smetane 
3 jajca 
1 pecilni prašek  
1 vanilin sladkor

Skupaj zmešaš orehe, kakav, kokosovo moko in ostro moko, pomešano 
s pecilnim praškom. V drugo posodo zmešaj olje, vanilin sladkor in 
sladkor. Na koncu dodaš jajca, kislo smetano in olje ter vse skupaj 
primešaš suhim sestavinam. Vliješ v pekač in pečeš 40 minut v pečici, ki 
si jo ogrela na 180 stopinj.

DOMAČI PIŠKOTI 
75 dkg bele moke 
3 vanilin sladkorje 
15 kapljic limone 
1 pecilni prašek 
37 g masla 
30 g sladkorja v prahu 
3 cela jajca

Jajca, vanilin sladkor in limono penasto zmešaš, dodaš naribano maslo 
ter moko, pomešano s pecilnim praškom in sladkor v prahu. Gneteš 
tako dolgo, da dobiš popolnoma gladko testo, ki ga na tanko razvaljaš in 
razrežeš z modelčki. Piškote pečeš na 180 stopinj 15 minut in opazuješ 
barvo piškotov. Piškoti se najbolje podajo k turški kavi.

Dober tek iz Zabukovja!

BISKVIT »ČRNEC«
1 jogurtov lonček zmletih orehov 
1 jogurtov lonček kakava (benko) 
1 jogurtov lonček kokosove moke 
1 jogurtov lonček ostre moke 
1 jogurtov lonček sladkorja 
¾ lončka olja 
2 dcl kisle smetane 
3 jajca 
1 pecilni prašek  
1 vanilin sladkor

Skupaj zmešaš orehe, kakav, kokosovo moko in ostro moko, pomešano 
s pecilnim praškom. V drugo posodo zmešaj olje, vanilin sladkor in 
sladkor. Na koncu dodaš jajca, kislo smetano in olje ter vse skupaj 
primešaš suhim sestavinam. Vliješ v pekač in pečeš 40 minut v pečici, ki 
si jo ogrela na 180 stopinj.

DOMAČI PIŠKOTI 
75 dkg bele moke 
3 vanilin sladkorje 
15 kapljic limone 
1 pecilni prašek 
37 g masla 
30 g sladkorja v prahu 
3 cela jajca

Jajca, vanilin sladkor in limono penasto zmešaš, dodaš naribano maslo 
ter moko, pomešano s pecilnim praškom in sladkor v prahu. Gneteš 
tako dolgo, da dobiš popolnoma gladko testo, ki ga na tanko razvaljaš in 
razrežeš z modelčki. Piškote pečeš na 180 stopinj 15 minut in opazuješ 
barvo piškotov. Piškoti se najbolje podajo k turški kavi.
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DOMAČI PIŠKOTI
75 dkg bele moke
3 vanilin sladkorje
15 kapljic limone
1 pecilni prašek
37 g masla
30 g sladkorja v prahu
3 cela jajca

Jajca, vanilin sladkor in limono penasto 
zmešaš, dodaš naribano maslo ter moko, 
pomešano s pecilnim praškom in sladkor 
v prahu. Gneteš tako dolgo, da dobiš 
popolnoma gladko testo, ki ga na tanko 
razvaljaš in razrežeš z modelčki. Piškote 
pečeš na 180 stopinj 15 minut in opazuješ
barvo piškotov. 
Piškoti se najbolje podajo k turški kavi.

BISKVIT »ČRNEC«
1 jogurtov lonček zmletih orehov
1 jogurtov lonček kakava (benko)
1 jogurtov lonček kokosove moke
1 jogurtov lonček ostre moke
1 jogurtov lonček sladkorja
¾ lončka olja
2 dcl kisle smetane
3 jajca
1 pecilni prašek
1 vanilin sladkor

Skupaj zmešaš orehe, kakav, kokosovo 
moko in ostro moko, pomešano s pecilnim 
praškom. V drugo posodo zmešaj olje, 
vanilin sladkor in sladkor. Na koncu dodaš 
jajca, kislo smetano in olje ter vse skupaj 
primešaš suhim sestavinam. Vliješ v 
pekač in pečeš 40 minut v pečici, ki si jo 
ogrela na 180 stopinj.

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv kmečkih žena Zabukovje

Spoštovani bralci, 
dopisniki Grajskih novic.

Uredništvo Grajskih novic

V letu 2022 si želimo  
predvsem dobrega sodelovanja 
in prijaznih besed.
Želimo  vam zdravje, ljubezen,
medsebojno spoštovanje in mir.

Naj bodo dobri in pošteni 

ljudje še tako brez moči, 

je samo zaradi njih življenje 

vredno življenja.

Albert Einstein
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

petek, 24. 12.,
ob 8.00

ČUDEŽNI DECEMBER
Decembrska kmečka tržnica Trg svobode KŠTM Sevnica

ponedeljek, 27. 12., 
ob 9. uri - 30. 12. Delavnica robotike in programiranja Mali pokovci, Kajuhova 

ulica 11 Mali Pokovci, Media ATLAS

ponedeljek, 27. 12., 
ob 19.00 Novo razumevanje stresa, skrbi in strahov Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 31. 12., 
ob 8.00

ČUDEŽNI DECEMBER
Decembrska kmečka tržnica Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 1. 1., 
ob 8.00 -  31. 1., Fotografska razstava s panoja - Bojan Dremelj Preddverje pisarne JSKD in 

ZKD Sevnica, Glavni trg 19 JSKD RS OI Sevnica in ZKD Sevnica

sobota, 1. 1., 
ob 8.00 - 31. 1. Razstava s poličke - Lea Florjančič Pisarna JSKD in ZKD 

Sevnica, Glavni trg 19 JSKD RS OI Sevnica in ZKD Sevnica

sreda, 5. 1., 
ob 17.00 - 30. 1. Okno Radogost in razstava v Stari Galeriji, Branko Babič Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 5. 1., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 8. 1., 
ob 18.00 Mladinska gledališko-musical skupina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

ponedeljek, 10. 1., 
ob 15:20

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

Predavalnica Zdravstveni 
dom Sevnica

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

ponedeljek, 10. 1., 
ob 18.00 Sprostitev napetosti in razdraženosti iz telesa Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 11. 1., 
ob 15:20

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

Predavalnica Zdravstveni 
dom Sevnica

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

sreda, 12. 1., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 15. 1., 
ob 18.00 Mladinska gledališko-musical skupina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

ponedeljek, 17. 1., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica OZRK, Glavni 

trg 44.
OZ Rdečega križa Sevnica Inf. in prijave na 
07 81 65 070, sevnica.ozrk@ozrks.si

ponedeljek, 17. 1., 
ob 18.00 Sprostitev napetosti in razdraženosti iz telesa Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 19. 1., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 22. 1., 
ob 18.00 Mladinska gledališko-musical skupina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

ponedeljek, 24. 1., 
ob 18.00 Sprostitev napetosti in razdraženosti iz telesa Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 26. 1., 
ob 17.00 Skupina za starše z dojenčki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 29. 1., 
ob 18.00 Mladinska gledališko-musical skupina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

GRAJSKE NOVICE Koledar prireditev
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Oglasi GRAJSKE NOVICERibnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

041 353 280

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

BOŽIČNE ZVEZDE

DARILNI PROGRAM

BOŽIČNO - NOVOLETNA 

DEKORACIJA

OKRASNE SVEČKE

www.cvetlice-vct.si

Hvala, ker ste bili tudi to leto z nami.

Še naprej se bomo trudili za vas.

Doživite nepozabni Božič in Srečno 2022.

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 27750
LET

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

Pisano paleto 
   mačeh, resj    a in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ...

božične zvezde

darilni program

božično - novoletna 

dekoracija

okrasne svečke

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.

Spoštovane članice in člani 
Društva upokojencev Sevnica,

Vesele božične praznike 
in zdravo ter uspešno Novo leto 2022, 
ki naj bo očarljivo, iskrivo, 
igrivo z malo bridkosti 
in veliko modrosti.
Novo leto naj bo mirno kot nebo večerno, 
minljivo in večno, preprosto SREČNO.

Vam želi vodstvo 
DU Sevnica

Praznično voščilo namenjamo tudi vsem drugim, 
ki spremljate naše aktivnosti in naše dogodke.

Planinska cesta 3, 8290 Sevnica

051 471 333

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

Ne iščite ničesar razen miru,

poskusite umiriti um,

Vse ostalo bo prišlo samo od sebe. A

Drage občanke 
in občani

Stanka Žičkar, predsednica KS Sevnica

in člani sveta KS Sevnica 

Vse ostalo bo 
prišlo samo od 
sebe.

Drage občanke in 
občani

poskusite umiriti 
um,

Ne iščite ničesar 
razen miru, ZDRAVO

2022
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Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

AKCIJA
sivec - 0,46 €/kom

natura - 0,49 €/kom

STREŠNIKI

SREČNO 2022 

Ko se božič zaiskri,
se življenje spremeni,
se ti nasmeje,
do srca te ogreje.

strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,46 €/kom

natura - 0,49 €/kom

NOVO
storitev

HIAB prevozi

izolacije

STREŠNIKI

GIPS PLOŠČE

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

STREŠNIKI

Ko se božič zaiskri,

se življenje spremeni,

se ti nasmeje,

do srca te ogreje.

 SREČNO 2022

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

        Srečno 

      in zdravo

          2022
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AGM PUNGERČAR d.o.o., Malkovec 1b, 8295 Tržišče, 031 642 256
info@agm-pungercar.si, www.agm-pungercar.si

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

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO

GRADBENA MEHANIZACIJA

SREČNO 2022

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

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

VESEL BOŽIÈ

in SREÈNO V 2022!
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Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.1.2022 na: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

Razvedrilo

SNOWDON: najvišji vrh Walesa, VAKAŠI: severnoameriški Indijanci, ŠIITAKE: vrsta gobe

PREBI-
VALKA

VIRA PRI
NEVLJAH

JAPONSKA
LUKA NA
SEVERU

HONŠUJA

ŽABJA
OKONČINA

FRANCO-
SKA

REŽISERKA
VARDA

UŽITNA
GOBA,

JAPONSKI
KOPRENO-

VEC

IGOR
OZIM

SEVERNO-
AMERIŠKI

INDI-
JANCI
GALIJ

AMERIŠKI
IGRALEC

BALDWIN

MOČVIR-
SKA

PTICA
SELIVKA

ARGON
POKROV

PRI
ŽEPNIH
URAH

AMERIŠKI
IGRALEC
MINEO
BOTER

(NAREČ.)
MOKI

PODOBNA
BELA

SNOV V
KROMPIRJU

UČITELJI-
CA PRVEGA
RAZREDA
OSNOVNE

ŠOLE

NAJVEČJA
UPRAVNA
ENOTA V

ST. JUGO-
SLAVIJI

IME VEČ
RUSJA-
NOVIH
LETAL

MESTO V
NOTRANJI

DALMA-
CIJI

SUKANEC

KAREL
ERBEN

SLOVENSKI
SLIKAR

(MATIJA)

RASTLINA
ZLATI
ŠEBOJ

STRIC

POJA-
SNILO

(ZASTAR.)

OBRAT ZA
IZDELO-
VANJE

KLADIV

PARTSKI
VLADAR,
ZAČETNIK
DINASTIJE

ARSAKIDOV

NOČNA
IZMENA

AVSTRIJ-
SKA

SMUČARKA
GÖTSCHL

SLOVENSKI
ATLET

(URBAN)
STAR

SLOVAN
REKA V

ETIOPIJI,
PRITOK
JEZERA

TURKANE

SANJE,
SNOVI

PRITOK
KARSKEGA

MORJA
PRERIJ-

SKI VOLK

DANSKI
OTOK

KIRURG
BRECELJ

PASJE
OGLA-
ŠANJE

SILVA
ČUŠIN

PREDELNI
ZID

PEVEC
ROBIĆ

SLOVENSKI
IGRALEC
(JANEZ)

EVROPSKI
KONJ

VRH KONI-
ČASTEGA
ORGANA

NAROD,
PLEME

SIREK
(NAREČ.)
BIBLIJSKI

MOJZESOV
BRAT

EGIPČAN-
SKI BOG
SONCA

POLETNA
OBUTEV,
OPANKI

KAČJI
GLAS

ITALI-
JANSKI

PISATELJ
(UMBERTO)

LANENO
PREDIVO

25. IN 18.
ČRKA

SENENI
DROBIR

(NAREČ.)
VILKO

UKMAR

ZELIKA

NAŠA IN
TUJA
ČRKA

ITALSKO
LJUDSTVO

PROSTOR
ZA SHRA-
NJEVANJE

VOZOV

POUK,
NASVET

NAJVIŠJI
VRH

WALESA
(1085 m)

GRAJSKE NOVICE
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REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je: 
kinGSton

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Erika Puc Taborniška ulica 7 Sevnica 8290  Sevnica
2. nagrada: Helena Blatnik, Vrh pri Boštanju 42 A, 8294 Boštanj
3. nagrada: Jože Repovž, Šentjanž 14, 8297 Šentjanž

VICOTEKA

kaj imata SkupneGa 

Kaj imata skupnega blondinka in atomska 
elektrarna?
Vse, na začetku zelo draga investicija, nato drago 
vzdrževanje, po 20 letih pa ne veš, kam z odpadki.

Skopuh 

Kako se po Japonsko reče skopuh?
Kranj-čan.

podobnoSt 

V čem sta si podobna nedrček in poslovna bilanca? 
Obe prikrivata dejansko stanje.

SKRIVNI KOTIČEK – ALI  PA TUDI NE
Se nahaja na naSlovnici (fotoGrafija Spodaj). 
 Kje je razstava venčkov ob reki Savi?

IZREK ZA LEPŠI DAN
med prazniki in tudi čez leto 

ne pozabimo na tiSte, ki naS 
potrebujejo, So Se znašli v StiSki, 

kajti vSak od naS lahko Stori nekaj 
dobreGa, vSi Skupaj zareS veliko. in 

potem je Svet lepši.
    A. K.

NAGRADE ZA MESEC JANUAR
1. nagrada: 1 × pica Luka Dončič, 
           ki j podarja Rondo Sevnica, Planinska cesta, 8290 Sevnica
2. nagrada: Koledar občine Sevnica 2022 in majčka Sevnica, 
           ki ju podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: Rokovnik, 
           ki ga podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

UGANKA 
za brihtne Glavce 

Podnevi spi, ponoči bedi z velikimi očmi.

rešitev uGanke za brihtne Glave 
iz prejšnje številke
 knjiga

izžrebanka:
 Cvetka Trupi, Žigrski vrh 31 a, 8290 Sevnica

rešitev SkrivneGa kotička
iz prejšnje številke je: 
 Božičkovi jelenčki so prispeli v 
 sevniški grajski park

izžrebanka:
 Ana Ivanić, Mrzla Planina 35, 8292 Zabukovje

Razvedrilo

2021

Pobarvanka Ines Zgonc

GRAJSKE NOVICE

OTROCI
pobarvane pobarvanke, 
ki bodo prispele na naslov uredništva, do 
15.1.2022, bomo nagradili.



ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI

V stari Sevnici ponovno zaživel 

kultni lokal 

040 806 494 
Organizacija dogodkov in srečanj

ODPRTO SKOZI VES TEDEN

DOBRODOŠLI

FaceBook stran: Lounge bar Nula

ZDRAVO 2022


