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November je mesec, ko naša občina 
praznuje občinski praznik. Vrstile se 
bodo prireditve, obiščite jih in s ponosom 
zaznamujte praznične dni. Naj bo 
november mesec, ki bo povezal občane ne 
glede na preostale dejavnike, ki vsak dan 
hote ali nehote krojijo naša življenja. 

Potrudimo se, da bomo znali v okolju in 
sočloveku prepoznati dobro in lepo, česar 
je, verjeli ali ne, res veliko. Za srečo in 
zadovoljstvo so dovolj le stisk roke, topla 

beseda, kanček pomoči sočloveku takrat, 
ko jo ta najbolj potrebuje. To so drobna 
dejanja pozornosti, ki pomenijo veliko in 
nas bogatijo. Naj bo november prijazen, 
navdušujoč ter prazničen za vas in vaše 
bližnje.

V imenu uredništva Grajskih novic vsem 
občankam in občanom čestitamo ob 
prazniku naše občine.

Alenka Kozorog, glavna urednica 

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

Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga 
vsa gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na 
dom.

Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna 
urednica, Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok 
Felicijan - tehnični urednik, Zdravko Remar, Eva Urh, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, Neža 
Nemec, Jan Samide, Sanja Slemenšek.

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

Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala in 
arhiv Občine Sevnica
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 decembra 2022, prispevke, 
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev 
pošljite najpozneje do 15. 11. na 
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj 
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Prijazno vabljeni na osrednjo slovesnost 
ob prazniku Občine Sevnica, 
ki bo 11. novembra 2022.

Promenadni nastop  
Godbe Sevnica, Godbe Blanški vinogradniki in mažoret 
Društva Trg Sevnica pred Športnim domom Sevnica

Slovesnost v dvorani Športnega doma Sevnica

Slovesna podelitev priznanj Občine Sevnica

Dokumentarni film Ob prazniku Občine Sevnica

Slavnostni nagovor župana Občine Sevnica  
Srečka Ocvirka

Nastop Godbe Sevnica s solistko Darjo Švajger

Nastop združenih mladinskih pevskih zborov  
OŠ Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ Milana Majcna Šentjanž

Moderatorja: Sergeja Cesar in Gregor Trebušak

Z veseljem vas pričakujemo.
Srečko Ocvirk, župan

#občinasevnica

Občina Sevnica
Glavni trg 19a | 8290 Sevnica
www.obcina-sevnica.si

Zaželena je predhodna najava udeležbe na 
e-naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.
si oziroma na telefonsko številko 07 81 61 213. 

17.30

18.00

PRAZNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ZABUKOVJE

PRIJAZNO VABLJENI NA PRAZNOVANJE

ODPRTJE PRENOVLJENEGA CESTNEGA ODSEKA LAŠE-PUSTI VRH
NA MRZLI PLANINI 42

OSREDNJA SLOVESNOST  S KULTURNIM PROGRAMOM

OB 17. URI

OB 18. URI

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ZABUKOVJE S PREDSEDNICO ANO IVANIĆ
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O vas vemo, da ste licencirana prehranska 
svetovalka in osebna trenerka. V več letih 
dela s strankami ste razvili svoj način dela, 
prehranskega svetovanja in treniranja s 
strankami.

Kako se je začela vaša pot in kateri 
dejavniki so vplivali na odločitev za pot 
svetovanja?

Poleg navedenega sem tudi študentka 2. 
letnika fizioterapije, pot do sem pa je bila 
zelo razgibana. Sicer sem diplomirala iz 
socialnega dela, ampak me je karierna pot 
nekako ves čas vodila v druge smeri. Deset 
let sem delala na upravi Pediatrične klinike, 
ves ta čas pa sem obiskovala tudi skupinske 
vadbe, se ukvarjala z različnimi oblikami 
rekreacije in plesa. V meni je tiho rasla želja, 
da bi sama vodila kakšno skupinsko vadbo, 
saj sem z izkušnjami razvila ideje, kako bi se 
določene stvari na vadbah lahko izpeljale 
bolje. Ker sva s partnerjem v tistem obdobju 
načrtovala odprtje Studia Vitaja, sem se 
vpisala na tečaj za vaditeljico skupinske 
vadbe. Od takrat se je moja želja po 
razvoju in nadgrajevanju le še stopnjevala. 
Zanimalo me je tudi področje fitnesa in 
osebnih trenerstev, zato sem se izobrazila 
še na tem področju. Vedela sem, da je ob 
gibanju pomembna tudi prehrana, zato sem 
se izpopolnjevala tudi v tej smeri. Sem tip 
človeka, ki nerad počne stvari polovičarsko 
in ko me neko področje zanima, res želim 
izvedeti in se naučiti čim več. 

Letos mineva 7. leto od odprtja Studia 
Vitaja, v vseh teh letih pa sem počasi 
razvijala svojevrsten način dela s strankami. 
V vsem tem času sem čutila, da mi manjka 
še en košček znanja, in to je bilo zdravstveno 
področje. Potrebovala sem še širše 
razumevanje in način dela z osebami, ki 
imajo specifične zdravstvene težave. Zato 
sem se vpisala na študij fizioterapije, ker si 
želim razširiti obzorje tudi na zdravstvenem 
področju in čim bolj celostno razumeti 
delovanje človeškega telesa.

V svetu čedalje bolj poudarjajo skrb za telo, 
pravilno prehrano in zdrav življenjski slog. 
Kaj je najbolj oz. predvsem pomembno?

Mislim, da je 
u r a v n o t e ž e n o s t 
vsega v življenju 
najpomembnejša. 
Zdrava mera vsega, 
kar počnemo, in ne 
pretiravanje. Skrb za 
svoje telo pomeni, 
da mu zagotavljamo 
vsa hranila, ki 
jih potrebuje, da 
izbiramo čim bolj 
n e p r e d e l a n a , 
sezonska in zdrava 
živila. Poskrbeti 
moramo za 
zdravega duha 

v zdravem telesu, zato popolno črtanje 
določenih jedi z jedilnika ni primeren način 
(razen, če je razlog zdravstvene narave) in 
lahko naši psihi naredi tudi več škode kot 
koristi.

Tudi pri rekreaciji sem zagovornica 
zmernosti. Obisk fitnesa štirikrat na teden 
je popolnoma dovolj, preostale dni pa 
imamo aktiven odmor, kar pomeni, da 
gremo na daljši sprehod v naravo, na lahek 
tek ali podobno. Tudi regeneracija je enako 
pomemben (če ne še pomembnejši) člen v 
celotni podobi zdravega življenjskega sloga, 
na katerega včasih kar pozabimo. 

Kako si glede na to, da je ritem življenja 
precej hiter in stresen, najti čas za delo 
na sebi, kako si postaviti pravilne cilje, da 
ne prehajamo iz ene skrajnosti v drugo, 
kar se pogosto dogaja pri ljudeh in že tudi 
pri mladostnikih? Obenem pa tudi, kako 
dosežete, da ljudje vzljubijo vadbo? 

Velikokrat se znajdemo s strankami pred 
zidom, ker sebe niso pripravljene dati na 
prvo mesto. Vedno bodo pripravljene 
narediti veliko več za druge, zase pa na 
koncu ne. Ampak pozabljamo na dejstvo, 
da bo oseba, ki da sebe na prvo mesto in 
nekaj naredi zase, bolj zadovoljna, srečnejša 
in posledično bo tudi njena celotna družina 
to čutila in se bo pozitivna energija širila tudi 
nanje. Torej je nujno, da vedno začnemo pri 
sebi.

Če pride k meni oseba, ki se ni navajena 
rekreirati, predlagam na začetku obisk 
fitnesa dvakrat na teden, da vzpostavimo 
vsaj neko minimalno tedensko rutino. Z 
začetkom vadbe v fitnesu ponavadi pride 
tudi želja po dodatni rekreaciji in velikokrat 
vpeljemo v tedensko rutino še sprehode. Po 
navadi se kmalu pojavi še želja po boljši in 
uravnoteženi prehrani. Tako začnemo delati 
prve korake proti novemu življenjskemu 
slogu.

Kako pripraviti ljudi, da vzljubijo vadbo? 

Vedno izhajam iz predpostavke, da je osebi, 
ki prvič pride v Vitajo, malce nerodno, 

da se počuti neveščo, brez kondicije, 
marsikatera stranka ima tremo. Zato vedno 
poskušam razbiti to napetost, začnemo 
z lahkimi vajami, se pohecamo, delamo 
vaje, za katere vem, da jih bo stranka hitro 
obvladala in s tem pridobila samozavest, 
potem gradimo naprej. Iz vadbe v vadbo 
napredujemo, se učimo zahtevnejše stvari, 
delamo kompleksnejše gibalne vzorce.

Poleg tega ljudi nikoli ne omejujem in ne 
silim v treniranje v fitnesu. Na svetu imamo 
res nešteto oblik rekreacij, zato se lahko 
odločimo, kaj nam je všeč, kaj bi želeli početi 
in kaj nam ni všeč. Če ne gre za vrhunskega 
športnika, ki bo treniral samo v svojem 
športu, ne razumem, zakaj bi se kdo omejeval 
in izvajal samo eno obliko rekreacije. Tudi 
fitnes je samo ena izmed oblik rekreacije in 
jo lahko odlično kombiniramo z rekracijo v 
naravi. 

Kaj vam pomenijo kraj, v katerem živite, 
in ljudje, s katerimi se srečujete?

Dobrih deset let sem preživela v Ljubljani 
in spoznala, da mi je manjše mesto ljubše 
in zdaj imam Sevnico zares rada. Imamo 
vse, kar potrebujemo, za kakšna drugačna 
doživetja se vedno lahko odpeljemo v večji 
kraj, imamo odlična sprehajališča in skoraj 
ne mine dan, da ne grem peš na naš grad, ki 
se mi zdi eden najlepših v Sloveniji. 

Tudi z ljudmi imam lepe izkušnje, čeprav jih 
ne poznam toliko, verjetno ravno zato, ker 
me neko obdobje ni bilo tukaj. Spoznavam pa 
v Vitaji ogromno deklet in žensk, s katerimi 
smo navezale pristne in močne stike in je 
to izkušnja, ki je ne bi zamenjala. Vitaja se 
razvija v pravo skupnost, v kateri res vedno 
najdeš podporo in prijazno besedo, kar sem 
si želela že ves čas.

Kaj vas veseli, kaj počnete v prostem času 
in kaj je tisto, kar imate radi?

Redno hodim na sprehode s psom, grem 
na kolo, na rolerje, na morju mi je najljubša 
rekreacija tek, poleti rada plavam, rada 
hodim v gore. Rada grem na kakšen izlet, 
v kino ali na kakšno dobro večerjo. Rada 
berem knjige, pečem torte, štrikam. Letos 
sem začela z vrtičkanjem in ugotovila, da 
me delo z zemljo tako zelo pomirja in je moja 
oblika meditacije.

Tudi drugim želim, da bi verjeli vase. Vse 
vaše sanje se lahko uresničijo, če imate 
pogum, da jim sledite. In ker imamo samo 
eno življenje in vsi vemo, da dnevi kar drvijo 
mimo, ne čakajte na boljše čase, na idealne 
priložnosti, storite kaj zase že zdaj. Naredite 
tisti prvi korak, tudi če še ne vidite ali ne 
zmorete videti celotne poti do cilja. 

Pogovarjal se je Jan Samide, KŠTM Sevnica. 

JANJA POŽUN

GRAJSKE NOVICE Intervju
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IZPOSTAVLJENI 
PROJEKTI 
V LETU 2022
 

Občina Sevnica poleg zagotavljanja 
izvajanja vseh zakonskih nalog in 
uresničevanja dejavnosti neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov s 
preudarnim načrtovanjem in ambiciozno 
investicijsko naravnanostjo uspešno 
uresničuje postavljene cilje in načrtovane 
projekte. Letos je v izvajanju in realizaciji 
občinski proračun, ki je eden višjih zadnjega 
obdobja. Med letom so bile realizirane 
številne posodobitve infrastrukture, ki 
omogočajo visok bivanjski standard na vseh 
območjih občine Sevnica. V nadaljevanju 
so predstavljene predvsem večje in bolj 
izpostavljene investicije, ki so posodobile 
podobo domačih krajev.

UREDITVE CESTNOPROMETNE 
INFRASTRUKTURE 

Primerno vzdrževanje cestne mreže 
omogoča varne vsakdanje poti občank 
in občanov. Za pospešitev realizacije 
projektov državne pristojnosti posodobitev 
nekaterih ključnih prometnic na območju 
sevniške občine se Občina Sevnica redno 
vključuje z aktivnostmi pridobivanja 
zemljišč in tudi financiranjem priprave 
projektne dokumentacije. Kljub dobremu 
sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo se Občina Sevnica srečuje 
s časovnimi zamiki začetkov realizacij 
načrtovanih projektov v pristojnosti 
Republike Slovenije, predvsem zaradi 
pogostih sprememb državnega Načrta 
razvojnih programov in rebalansov državnih 
proračunov, ki v praksi spreminjajo prednosti 
ureditev na državni cestni mreži. 

Zelo vidna posodobitev lokalne cestne mreže 
in pomemben strateški projekt je gradnja 
nadvoza čez trebanjsko železnico v Šmarju. 
Realizacija projekta je bila podprta s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Republike Slovenije. Med pripravami na 
gradnjo krožišča, ki bo novi nadvoz povezal 
z regionalno cesto Boštanj–Planina, bo po 
novem nadvozu po uskladitvi vseh zahtev 
za zadostitev ustrezne prometne varnosti 
speljan promet.

Spoštovane občanke, spoštovani občani. 

Mesec praznovanja občinskega praznika je na dlani. Po obdobju, 
ko so bile priložnosti za praznovanje, druženje in izmenjavo mnenj 
okrnjene, se bomo spet lahko srečevali na številnih tradicionalnih 
dogodkih, ki jih ob občinskem prazniku organizirajo lokalna 
skupnost, domača podjetja in organizacije ter številna društva. 

Praznovanje občinskega praznika je vedno tudi priložnost za pregled posodobitev in investicij 
v našem okolju. S premišljenim in odgovornim načrtovanjem ter močno investicijsko 
naravnanostjo so bili realizirani oziroma se še izvajajo številni projekti posodobitev in 
izboljšav ključne infrastrukture, torej cestne mreže in vodovodnega ter komunalnega 
omrežja. Realizirana so bila tudi številna vlaganja v ureditve in novogradnje objektov šolske 
in predšolske vzgoje ter javnih objektov in prostorov za šport, rekreacijo in prostočasne 
aktivnosti. Tudi letos je bilo realiziranih nekaj inovativnih projektov, ki naslavljajo reševanje 
različnih izzivov vsakdanjega življenja. Ti projekti Občino Sevnica umeščajo med tiste občine, 
ki so zgled uravnoteženega razvoja in primer dobrih praks, ki jih v svoja okolja umeščajo tudi 
druge lokalne skupnosti. Podrobnejša predstavitev najvidnejših posodobitev sledi v letnem 
pregledu delovanja občinske uprave.

Napredek naše občine je kontinuiran proces, ki zahteva nenehno in preudarno načrtovanje 
porabe javnih sredstev. Občina Sevnica pri svojem delovanju tesno sodeluje z občinskim 
svetom, krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, podjetji, društvi in drugimi organizacijami, 
pri čemer stalno išče ravnotežje uresničevanja načel uravnoteženega razvoja. Tak koncept 
delovanja je gonilo vseh načrtovanih aktivnosti in projektov tudi za prihodnje obdobje. 

Ob občinskem prazniku vam izrekam iskrene čestitke. Hkrati se za dobro sodelovanje 
zahvaljujem članicam in članom Občinskega sveta Občine Sevnica in svetov krajevnih 
skupnosti, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave ter vsem, ki pomagate soustvarjati 
prijetno življenje in visok bivanjski standard v našem okolju. 

Prijazno vas vabim, da se v čim večjem številu srečamo na prireditvah in dogodkih, ki se bodo 
zvrstili v mesecu praznovanja občinskega praznika. Želim vam prijeten praznični november. 

S spoštovanjem, 

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica

GRAJSKE NOVICEObčinske strani

PREJEMNIKI PRIZNANJ OBČINE SEVNICA 
V LETU 2022

 

Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 34. redni seji 19. oktobra 
sprejel sklep o podelitvi priznanj:

grb Občine Sevnica
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA

zlata plaketa Občine Sevnica
RIBIŠKA DRUŽINA SEVNICA

ZORAN KOŠIR in JOŽE KOŠIR

srebrna plaketa Občine Sevnica
ESTERA SAVIĆ BIZJAK

PETRA MAJCEN

MIRKO HRIBAR

Priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, 
ki bo 11. novembra 2022.

Nadvoz čez trebanjsko železnico v Šmarju
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V Sevnici je celostno urejena Cesta na 
Dobravo, ki je bila po uspešno izvedeni 
gradnji fekalne kanalizacije lani dodatno 
posodobljena z gradnjo hodnikov za pešce 
in asfaltacijo. Zaključena je tudi ureditev 
odseka lokalne ceste Sevnica–Drožanje. 
Na odseku so bile med drugim izvedene 
globinske sanacije cestišča z ureditvijo 
brežine in prepusta čez Drožanjski 
potok. Cesta na Metni Vrh je prav tako 
posodobljena, preplastitev je bila potrebna 
zaradi gradnje vodovoda na tem območju. 

Na cestnem odseku od avtobusnega 
postajališča Grahovica proti Jablanici je 
urejena rekonstrukcija ceste z izvedenimi 
globinskimi sanacijami in ureditvijo 
odvodnjavanja. Urejena je cestna povezava 
med Kalom in Svinjskim z razširitvijo in 
asfaltacijo najbolj strmega dela ceste. V 
Dolnjih Impoljah je bil zamenjan prepust čez 
Impoljski potok z razširitvijo in nadvišanjem 
cestišča. 

Na Planinski cesti v Sevnici je bila za 
zagotavljanje boljše prometne varnosti 
urejena nova prometna signalizacija, ki 
voznike z utripanjem opozarja na zmanjšanje 
hitrosti pri vožnji skozi naselje. Nova 
opozorilna prometna signalizacija je urejena 
tudi pri prehodih za pešce na Kvedrovi cesti 
in na Logu. 

Na previdno vožnjo voznike opozarjajo tudi 
nove talne označbe pri Vrtcu Panorama 
Boštanj. V sklepnem delu leta bodo označbe 
dopolnjene še s hitrostnimi ovirami. 

Za povečanje števila parkirnih mest v starem 
mestnem jedru je Občina Sevnica pristopila 
k ureditvi zemljišča Pod Vrtačo. Tam se ureja 
novo brezplačno parkirišče makadamske 
izvedbe. 

V poletnih mesecih je bila obnovljena 
sprehajalna brv čez potok Sevnična. 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za zagotavljanje stalne preskrbe s 
kakovostno pitno vodo se na več območjih 
občine izvaja projekt Hidravlične izboljšave 
v občini Sevnica, v sklopu katerega poteka 
povezovanje vodopreskrbnih sistemov na 
način, da bo mogoče ob povečani porabi 
oziroma v primeru izpadov vodnih virov 
desnega brega del vode zagotoviti iz 
vodooskrbnega sistema Sevnica. Projekt 
poteka s podporo sredstev Kohezijskega 
sklada.

V Sevnici poteka tudi projekt gradnje 
kanalizacijskih vodov na območjih, na 
katerih še ni urejena javna gospodarska 
infrastruktura za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda. V sklopu investicije so bila 
dela izvedena na območjih obrtne cone na 
Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi cesti 
in na Drožanjski nad klavnico. V prihodnjem 
letu bodo potekala dela tudi Pod Vrtačo. 
Projekt se izvaja s podporo sredstev 
Kohezijskega sklada.

V delu Boštanja, ki ima krajevno ime 
Pugelj, je na novo urejeno kanalizacijsko 
omrežje. Zgrajen je javni kanalizacijski 
kanal s povezavami na zasebna zemljišča za 
priklop internih kanalizacijskih priključkov. 
Na območju ureditve je na novo urejen tudi 
cestni odsek z novimi robniki, ustreznim 
odvodnjavanjem in asfaltacijo. 

INVESTICIJE NA PODROČJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 

Za zagotavljanje ustreznih pogojev za vzgojo 
in izobraževanje poteka rekonstrukcija in 
dogradnja Osnovne šole Blanca. Letos je 
bila prenovljena kuhinja z vso opremo in 
razširjena jedilnica ter urejeni novi prostori 
za vodstvo šole. Dogradnja šole z ureditvijo 
dodatnih učilnic in igralnic za vrtec še 
potekajo. 
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Cesta na Dobravo

Ureditev kanalizacije na Bohorski ulici

Nova prometna prometna signalizacija
 na Planinski cesti

Urejen odsek Kal–Svinjsko

Vrtec Panorama Boštanj 

Direktor podjetja Gradnje Jernej Povše
 in župan Srečko Ocvirk

Umeščanje cevovodov na Logu

Dela v Boštanju
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Začela se je tudi gradnja šole Ana Gale 
Sevnica. Nova šola bo omogočala izvajanje 
kakovostnih programov za otroke s 
posebnimi potrebami. Uspešen začetek 
projekta je rezultat večletnih prizadevanj 
Občine Sevnica, ki je pridobila vso projektno 
dokumentacijo, objekt umestila v prostor 
in pridobila tudi sofinancerska sredstva z 
uspešno prijavo na dva nacionalna razpisa. 
Gradnja šole bo predvidoma končana leta 
2024. 

Za zadostitev potreb po prostoru bodo do 
konca tega leta urejene tudi dodatne tri 
igralnice v Vrtcu Panorama Boštanj. 

UREDITVE JAVNIH OBJEKTOV 

Za aktivno preživljanje prostega časa so 
bile letos urejene številne športne površine 
v več krajih po občini. V Športnem parku 
Krmelj sta bila na novo urejena balinišče in 
teniško igrišče z umetno travo, osveženo 
pa je tudi igrišče za igranje odbojke na 
mivki. Na nogometnem igrišču v Tržišču 
je bila zamenjana dotrajana umetna trava. 
V Loki pri Zidanem Mostu pa je teniško 
igrišče preplasteno z umetno travo in 
urejen novi spremljajoči objekt. V manjši 
telovadnici Osnovne šole Boštanj se ureja 
balvanska plezalna stena. Nova pridobitev 
je namenjena učencem šole in drugim 
ljubiteljem balvanskega plezanja, skladno 
s pogoji, ki jih za uporabo šolskih športnih 
površin predpisuje šola. 

Do konca tega leta je predvidena tudi 
realizacija celovite ureditve športnih površin 
pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, na 
kateri so v sklopu prenove predvideni krožna 
atletska steza, veliko igrišče za igranje 
nogometa, rokometa in košarke, površina 
za suvanje krogle in površina za skok v 
daljino. 

Občina Sevnica je prepoznala edinstveno 
vrednost Brivsko-frizerskega salona Kreutz, 
ga odkupila in letos z restavriranjem tudi 
muzejsko obudila. Brivsko-frizerski salon je 
pomembna pridobitev za oživitev starega 
mestnega jedra. 

S postopnimi, vendar številnimi ureditvami 
poslovilnih objektov Občina Sevnica 
nadaljuje posodobitve po več krajih v občini. 
Ureditve so bile letos izvedene oziroma še 
potekajo v Boštanju, Sevnici, Zabukovju, 
Loki pri Zidanem Mostu, Tržišču, v Gabrijelah 
in na Studencu. Ena večjih sprememb v kraju 
je gradnja primerne poslovilne vežice na 
Velikem Cirniku. 

Skladno z načeli smiselne in postopne 
obnove v Krmelju poteka obnova Jakilove 
graščine. Po zamenjavi strešne kritine 
celotnega objekta je Občina Sevnica letos 
obnovila pritlični stanovanji in ju umestila v 
fond neprofitnih stanovanj. 

GRAJSKE NOVICEObčinske strani

Gradnja nove šole Ane Gale 

Vrtec Panorama Boštanj 

Brivsko-frizerski salon Kreutz

Veliki Cirnik

Novo stanovanje

OD PRAZNIKA 
DO PRAZNIKA
Družbeni in družabni utrip občine Sevnica
 

Družbeno in družabno življenje v občini 
je zaradi ukrepov za preprečevanje 
širjenja okužb s covid-19, ki so narekovali 
samozaščitno ravnanje, zastalo. V letu 2022 
je bilo priložnosti za druženje in uresničitev 
raznolikih priložnostnih in družabnih 
dogodkov več.

V začetku leta so občino Sevnica v sklopu 
vladnega obiska regije Posavje obiskali 
številni ministri in državni sekretarji. Takratni 
predsednik Vlade Republike Slovenije Janez 
Janša je v okviru delovnega kosila v Hotelu 
Ajdovec s posavskimi župani razpravljal o 
ključnih izzivih posameznih občin.

Na predvečer praznika je v Sevnici potekala 
obeležitev slovenskega kulturnega praznika 
s podelitvijo priznanj in Prešernovih plaket. 
Najvišje priznanje, zlato plaketo, je prejel 
Rudi Stopar, ki je z dolgoletnim ustvarjalnim 
delom pomembno zaznamoval sevniško 
kulturo.

Praznik krajevne skupnosti Boštanj so 
obeležili s slavnostno sejo sveta krajevne 
skupnosti in okrnjenim kulturnim 
programom, saj takratne epidemiološke 
razmere niso dopuščale organizacije večje 
slovesnosti. 

Nova kuhinja v OŠ Blanca
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Občina Sevnica se je tudi v letošnjem letu 
razveselila priznanja Čebelam prijazna 
občina z vnovič osvojenim tretjim mestom. 

Konec februarja je potekala slovesna 
podelitev certifikatov kakovosti Kolektivne 
blagovne znamke Sevnica Premium. 
22 že certificiranim ponudnikom se je 
pridružilo osem novih, ki skupaj sooblikujejo 
kakovostno turistično ponudbo sevniške 
občine. 

V sklopu projekta Slovenija kvačka je gospa 
Ingrid Jelen izdelala grb Občine Sevnica, 
ki danes krasi preddverje Trškega dvorca v 
starem mestnem jedru. Za izdelavo grba je 
porabila kar 106 prostovoljskih ur in nekaj 
manj kot dva kilograma volne.

Konec marca je potekala tradicionalna 
športna prireditev Športnik leta, kjer so 
bila podeljena priznanja športnicam in 
športnikom za izjemne dosežke v različnih 
kategorijah.

Na Studencu je aprila potekalo tradicionalno 
srečanje sevniškega župana z duhovniki, 
ki delujejo v župnijah z območja sevniške 
občine. Srečanje so z obiskom dodatno 
izpopolnili msgr. dr. Andrej Saje, 
novomeški škof in predsednik Slovenske 
škofovske konference, celjski škof msgr. dr. 
Maksimilijan Matjaž in murskosoboški škof 
msgr. dr. Peter Štumpf. Razprava je bila 
namenjena različnim vidikom sodelovanja. 

Občina Sevnica je organizirala strokovni 
posvet z naslovom Krepimo verigo dobave 
lokalne hrane v javne zavode, katerega 
namen je bil seznanitev z zakonodajnimi 
novostmi na področju javnega naročanja 
živil in krepitev sodelovanja med javnimi 
zavodi v občini Sevnica ter ponudniki lokalno 
pridelanih živil. 

V aprilu so Sevnico obiskali Študenti višje 
strokovne šole Šolskega centra Novo 
mesto, smeri Varstvo okolja in komunala in 
se seznanili z občinskimi pristojnostmi na 
področju urejanja prostora in varstva okolja. 

Sevnico je obiskal tudi Minister za zdravje, ki 
si je ogledal prostore Zdravstvenega doma 
Sevnica s poudarki na organizaciji delovanja 
centrov za duševno zdravje. Vsebine 
pogovorov z ministrom so bile posvečene 
tudi satelitskemu urgentnemu centru 
Sevnica.

Po covidni prekinitvi je letošnje prvomajsko 
praznovanje na Lisci ponovno potekalo 
skladno s tradicijo: ob proslavi v organizaciji 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 
so zbrane nagovorili sekretar Sindikata 
delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič 
in župan Srečko Ocvirk. Bogat kulturni 
program so sooblikovali Godba Sevnica, 
Mažorete Sevnica, folklorna skupina Duplo 
Pišece ter Nataša, Blaž in Katja Plevnik s 
harmoniko in recitacijami.

Sevniški gasilci se bodo v naslednjem 
letu razveselili pomembne pridobitve, 
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z 
višin Multistar. Pogodba za nakup je bila 
podpisana v letošnjem letu.

Konec aprila so se krajani Šentjurja na Polju 
zbrali ob blagoslovu kapelice, ki na novi 
lokaciji krasi podobo kraja. Novo urejena 
kapelica je umeščena nekaj metrov od 
prvotne lokacije. Tako so krajani pridobili 
prostor za širšo cesto, ki omogoča dostop 
večjim vozilom, predvsem pa večjim 
kmetijskim strojem.

Močno deževje s točo je v popoldanskih urah 
1. maja zajelo tudi občino Sevnica. Večja 
količina padavin je skupaj z močnejšimi 
sunki vetra povzročila nanose listja, vejevja 
in blata na cestišča ter zamašitev jaškov 
in muld. Na intervencijah so z dežurnimi 
službami sevniške komunale aktivno 
sodelovali krajani, ki so s pomočjo strojev 
odmašili prepuste. Občina Sevnica je v 
poletnih mesecih sanirala vsa poškodovana 
območja. 

Po dveh letih premora je bilo ponovno 
izvedeno kvalifikacijsko tekmovanje »Kaj 
veš o prometu«. Namen tekmovanja je 
učence spodbuditi k učenju prometnih 
pravil, razvijanju spretnosti in pravilne 
vožnje v prometu. Na letošnjem tekmovanju 
je sodelovalo 25 učencev, najuspešnejši pa 
je bil Miha Vencelj iz Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica, ki je občino zastopal 
na letošnjem državnem tekmovanju na 
Jesenicah.

GRAJSKE NOVICE Občinske strani
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V Tržišču so s svečano prireditvijo obeležili 
krajevni praznik. Zaslužnim krajanom so 
podelili priznanja, prireditev pa je popestril 
bogat kulturni program. 

V večernih urah 2. junija je del sevniške 
občine zajelo močno neurje, ki je povzročilo 
večjo materialno škodo stavbah javne 
infrastrukture, zasebnih objektih ter na 
poljščinah in v vinogradih. 

Ob koncu šolskega leta je v prijetnem 
ambientu grajskega parka potekal sprejem 
najuspešnejših učenk in učencev ob 
zaključku osnovnošolskega izobraževanja. 
Župan Srečko Ocvirk je izrekel pohvalo 45 
učenkam in učenem osnovnih šol sevniške 
občine in Glasbene šole Sevnica.

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

V Krajevni skupnosti Blanca so počastili 
krajevni praznik s predajo namenu dveh 
novo urejenih cestnih odsekov, osrednja 
slovesnost s kulturnim programom pa je 
potekala na ploščadi pred Gasilskim domom 
Poklek.

Po dvoletni prekinitvi se je v Sevnico 
vrnil »Pogled v modro«, dogodek, ki je 
namenjen promociji varnega potapljanja in 
ga organizira Prostovoljno gasilsko društvo 
Sevnica v sodelovanju s člani in prostovoljci 
specializirane enote za reševanje iz vode 
v nujnih situacijah – Nemo-Adria Rescue 
Team iz Zagreba. 

V tednih, ko so občino Sevnica dosegli 
vročinski vali z zelo visokimi temperaturami, 
je dobro obiskan Bazen Sevnica podaljšal 
odpiralni čas. V bazenu se je bilo mogoče 
hladiti vse do 20. ure zvečer. 

Občina Sevnica je pristopila k projektu 
multimodalne mobilnosti, ki ga s podporo 
Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za 
trajnostno mobilnost in prometno politiko 
izvaja Geodetski inštitut Slovenije. Na 
območju Sevnice v sklopu projekta poteka 
analiza prostora, zbrani podatki pa bodo 
prikazani v nacionalnem pregledovalniku 
Dostopnost prostora. 

Številni gasilci iz vse Slovenije so se konec 
junija borili z obsežnim požarom na Krasu. 

Na pomoč so priskočili tudi gasilci iz občine 
Sevnica in sicer prostovoljnih gasilskih 
društev Sevnica, Boštanj, Tržišče, Krmelj, 
Šentjanž, Veliki Cirnik, Zabukovje, Blanca, 
Poklek, Loka pri Zidanem Mostu, Breg, 
Trnovec, Primož in Studenec.

V začetku avgusta sta občini Sevnica in 
Radeče gostili svetovno prvenstvo v ribolovu 
s plovcem za mlade, ki sta ga organizirali 
ribiški družini Sevnica in Radeče. 

Ob 50. obletnici delovanja Društva 
vinogradnikov Sevnica - Boštanj je konec 
avgusta v Knjižnici Sevnica potekala 
predstavitev strokovne monografije Ljudje 
in trta ob sotočju Save in Mirne avtorja 
Milana Simončiča.

V novo šolsko leto je letos vstopilo 1579 
šolarjev, med njimi 164 prvošolcev. V vrtce 
na območju sevniške občine, ki delujejo na 
osmih lokacijah, je bilo na začetku septembra 
vključenih 781 otrok v 44 oddelkih. V prvih 
dneh pouka so ob najbolj frekventnih poteh 
za dodatno varnost šolarjev na poti v in iz 
šole skrbele skupine prostovoljcev, poostren 
nadzor pa so izvajali tudi sevniški policisti.

GRAJSKE NOVICEObčinske strani
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V začetku septembra je potekalo glasovanje 
za umestitev projektov participativnega 
proračuna v proračun Občine Sevnica za 
leto 2023. Na glasovanje se je uvrstilo 29 
prijavljenih projektov, občani in občanke 
pa so za projekte namenili 1266 glasov. V 
občinski proračun se je uvrstilo 18 projektov 
različnih vrednosti, ki bodo izvedeni v več 
krajevnih skupnostih. 

Planinsko društvo Lisca Sevnica je na Lisci 
gostilo člane upravnega odbora Evropske 
planinske zveze in člane upravnega odbora 
Evropske pohodniške zveze. V sklepnem 
delu tridnevnega obiska jih na Gradu Sevnica 
sprejel tudi župan Srečko Ocvirk.

Športna zveza Sevnica je predstavila 
aktivnosti mednarodnega projekta SITS 
- Social Inclusion Through Sports, v okviru 
katerega v Sevnici od septembra do 
decembra 2022 potekajo brezplačne vadbe 
za vse generacije.

Ob 25. obletnici delovanja slovenskega 
združenja za boj proti raku dojk Europa 
Donna Slovenija so predstavnice združenja 
skupaj s članicami iz sevniške občine 
pripravile stojnico na Kmečki tržnici v 
Sevnici, kjer jih je pozdravil tudi sevniški 
župan. 

V Sevnici je potekala 20. seja predsedstva 
Skupnosti občin Slovenije. Osrednji temi 
seje sta bili določitev višine povprečnine 
ter črpanje evropskih sredstev v naslednji 
finančni perspektivi z vidika lokalnih 
skupnosti. Na seji predsedstva se je 
županjam in županom pridružil minister 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
dr. Aleksander Jevšek.

V okviru letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti zaradi izredno slabega vremena 
organizacija dogodkov ni bila mogoča, 
je pa potekalo več akcij osveščanja preko 
spleta in družabnih omrežij. Župan Srečko 
Ocvirk je tudi v letošnjem letu sodeloval v 
akciji #županizavolani in postal prostovoljec 
programa Sopotniki za en dan. 

V sklopu inovativnega projekta za 
spodbujanje pitne vode iz vodovodnega 
sistema in zmanjšanje uporabe plastične 
embalaže DIGIVODA sta v Sevnici 
postavljeni ulični vodni hiški, ki ponujata 
brezplačno gazirano ali navadno vodo za 
točenje v lastno trajnostno embalažo. 

Otvoritev muzejsko obujenega brivsko-
frizerskega salona Kreutz je potekla v 
začetku oktobra. 

Skozi različna časovna obdobja, v katerih 
je deloval brivsko-frizerski salon, so zbrane 
popeljali učenke in učenci Srednje šole 
Sevnica, ki so s pomočjo ravnatelja Matjaža 
Prestorja in pod mentorstvom profesoric 
pripravili slikovito modno revijo s prikazom 
frizur posameznega časovnega obdobja. 

V oktobru so simbolično otvorili nove 
rekreacijske površine v Športnem parku 
Krmelj, kjer je urejeno novo balinišče, igrišče 
za tenis z umetno travo in igrišče za odbojko 
na mivki. Za ureditev vseh treh posodobitev v 
Športnem parku Krmelj je bilo iz občinskega 
proračuna v letu 2022 namenjenih dobrih 
103.000 evrov sredstev.

Celovito urejene športne površine so 
namenu predali tudi v Češnjicah. Ureditev je 
bila dolgoletna potreba prebivalcev Primoža 
in sosednjih krajev. Po ureditvi vse potrebne 
dokumentacije je več let in postopoma 
nastajal prostor, ki ga je Krajevna skupnost 
Primož v sodelovanju z Občino Sevnica in 
aktivnimi društvi uredila v prijetno območje 
aktivnega preživljanja prostega časa in 
druženja. 

Svoje krajevne praznike so v mesecu 
oktobru obeležili tudi v krajevnih skupnostih 
Loka pri Zidanem Mostu, Krmelj in 
Šentjanž. V začetku novembra bodo svoj 
praznik praznovali tudi v Krajevni skupnosti 
Zabukovje. Družbeno in družabno 
dogajanje letošnjega leta bo zaokrožil 
pester program praznovanj in dogodkov ob 
občinskem prazniku z osrednjo slovesnostjo 
s podelitvijo občinskih priznanj. 

GRAJSKE NOVICE Občinske strani
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OHRANJANJE 
STARIH OBIČAJEV
 

Kulturno športno društvo Lukovec je na 
jesenski večer povabilo vaščane na prav 
posebno srečanje pod kozolcem. Poleg 
nadvse prijetnega druženja so poskrbeli 
za obuditev oziroma ohranjanje starega 
slovenskega običaja – ličkanja koruze. 

Ličkanje koruze je nekoč spadalo med 
najpomembnejša jesenska dela. Skoraj 
vsaka kmetija je namreč imela posajeno 
koruzo, saj je bila pomembno živilo za ljudi 
in živali. Kakšen dan pred ličkanje so zrele 
storže polomili na njivi in jih pripeljali domov. 
Ko se je dan prevesil v večer, so prišli stari in 
mladi z vasi in začeli ličkati. 
Tako kot včasih je tudi naš večer na Lukovcu 
potekal v prijetnem vzdušju, ob petju in 
plesu. Zabavali so se tudi naši najmlajši, ki so 
koruzo obešali med late na kozolcu. Potekalo 
je tudi tekmovanje za najlepšo privezano 
koruzo. Pekli smo kostanj, pokušali mošt in 
se sladkali s sladkimi in slanimi dobrotami. 

Stanka Žnidaršič

JESEN NA VASI, 
MI PRAZNUJEMO 
 

Letošnja jesen na vasi v organizaciji TD 
Tržišče je bila že deveta po vrsti. Osrednja 
prireditev je potekala v nedeljo, 16. oktobra, 
v vasi Škovec pri Tržišču. Medse smo 
povabili društva, ki delujejo v KS Tržišče, 
da so predstavila svoje delovanje v kraju 
in širše. Prireditev je vodila Milena Knez, 
najprej pa so nastopile Mlade žurerke. 
Potem se je predstavilo Društvo prijateljev 
mladine Tržišče, ki vsako leto poskrbi za 
miklavževanje in obdaritev otrok. Mladi 
se združujejo tudi v Društvu podeželske 
mladine Tržišče. V kraju pa so že 21 let 
dejavni skavti, ki prav tako povezujejo 
mlade. 

Zapeli so Ljudski pevci z Vrhka. Janez 
Valent kot predstavnik Združenja borcev 
za vrednote NOB je predstavil delovanje 
njihovega društva in Duletovo četo. Z nami 
so bili tudi člani društva starodobnikov 
Hrast. Predstavil se je tudi Leopold Borštnar, 
ki ima na svoji domačiji na Škovcu krasno 
zbirko kmečke opreme. Zapele so še Telške 
pevke, ki prav tako ohranjajo tradicijo 
ljudske pesmi. V KS Tržišče so zelo aktivne 
tudi članice Aktiva kmečkih žena Tržišče, 
ki s svojimi dobrotami postrežejo goste na 
raznih prireditvah v kraju in širše v občini. 
Čebelarsko društvo Šentjanž je zastopal Ciril 
Kolenc in predstavil različne izdelke iz medu 
in pomen čebel za širšo skupnost. V KS 
Tržišče je zelo dejavno tudi Vinogradniško 
društvo Malkovec, katerega član je tudi 
letošnji ambasador cvička Peter Camloh. 
Lovska družina Tržišče je eno najstarejših 
društev v kraju in kot prostovoljci skrbijo 
za sonaravno upravljanje divjadi in širjenje 
lovske kulture. Eno najštevilčnejših društev 
pa je Društvo upokojencev Tržišče. Na 
koncu je bila na vrsti še prava gasilska akcija 
Gasilskega društva Tržišče. Zbrane staje 
nagovorila Janez Virant, predsednik KS 
Tržišče, in podžupan sevniške občine Janez 
Kukec. Za zaključek prireditve so gostoljubni 

Prireditveni prostor na Škovcu (foto: Stane Markovič)

FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA V TRŽIŠČU
 

Turistično društvo Tržišče je že deveto leto 
zapored pripravilo sklop prireditev Jesen 
na vasi. V petek, 14. oktobra, smo se zbrali 
v Kulturni dvorani Tržišče, v kateri je bila 
na ogled razstava čudovitih fotografij iz 
naše krajevne skupnosti domačih avtorjev. 
Sodelovali so Fani Borštnar, Nevenka Flajs, 
Milena Knez, Žan Knez, Marjan Papež, 
Stane Markovič, Mario Skušek in Nina Gole.

Fotografije je strokovno ocenil fotograf 
Mitja Bostner, ki na tem področju s svojimi 
izkušnjami in nasveti že nekaj let usmerja 
naše ljubitelje fotografije. Tokrat so nagrade 
za svoje izvirne fotografije prejeli Fani 
Borštnar, Nina Gole in Stane Markovič.
Odlični motivi iz Tržišča krasijo tudi novi 
koledar TD Tržišča, ki ga je oblikovala 
Nevenka Flajs, za kar se ji iskreno 
zahvaljujemo.
Prireditev je povezovala Milena Knez, 
predsednica TD Tržišče. Za glasbeno 
popestritev pa je poskrbel mladi 
perspektivni ansambel Trepet. Večer smo 
sklenili s pogostitvijo, ki so jo pripravile 

GRAJSKE NOVICETurizem

ŠENTJANŠKA TRŽNICA 
IN ODPRTJE RAZSTAVE 
ARTEKO 
 

Tudi letošnjo zadnjo septembrsko nedeljo 
je Turistično društvo Šentjanž v pušl ću 
Dolenjske organiziralo Šentjanško tržnico, ki 
se je tokrat zgodila že dvanajstič. 

Petra Majcen za TD Šentjanž
Foto: Judith Zgonec

članice društva Aktiva kmečkih žena Tržišče.
Iskrena hvala vsem avtorjem fotografij, ki so 
sodelovali v nagradnem natečaju. Že zdaj pa 
povabljeni vsi ljubitelji fotografije, da vse leto 
pridno beležite utrinke in dogodke v našem 
kraju in jih delite z nami na prihodnjem 
fotografskem natečaju.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

domačini in članice AKŽ Tržišče postregli 
z bogato kmečko pojedino. Za prešerno 
vzdušje pa so ob zvokih narodnozabavne 
glasbe skrbeli Oskar, Valentin in Nejc. 
Iskrena hvala domačinom Škovca, društvom 
in posameznikom, ki so kakorkoli pomagali 
pri organizaciji te prireditve.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
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PRIDRUŽITE SE 
KOLEKTIVNI 
BLAGOVNI ZNAMKI 
SEVNICA PREMIUM
 

V novembru bo objavljen razpis za 
ocenjevanje rokodelskih izdelkov in 
živilskih pridelkov ter izdelkov za pridobitev 
certifikata kakovosti kolektivne blagovne 
znamke Sevnica Premium. 

Razpis bo objavljen na spletni strani www.
kstm.si. 

Namenjen je ponudnikom z območja občine 
Sevnica in je brezplačen. Ocenjevanje bo na 
začetku decembra. 
Za dodatne informacije se obrnite na 
koordinatorko KBZ Sevnica Premium 
Annemarie Culetto na annemarie.culetto@
kstm.si ali 031 344 916. 

Vir: KŠTM Sevnica

TRGATEV V GRAJSKEM 
VINOGRADU
 

Modra frankinja v 
grajskem vinogradu je 
letos dobro obrodila. 
Čeprav je 'likof«, na 
katerem so se zbrali 
botre in botri trt v 
grajskem vinogradu, 
letos prehitel končano 
delo, je grozdje varno 
prišlo v roke kletarja. 
Kakšna je bila v resnici 

letina, pa bo, ko bo dozorelo, najbolje 
pokazalo kar vino samo. Kot vsako leto: 
grajska kri 2022, težko te pričakujemo. 

Vir: KŠTM Sevnica 

IZOBRAŽEVANJE 
LOKALNIH 
TURISTIČNIH 
VODNIKOV
 

Okoli svetovnega dneva turizma, ki ga 
praznujemo 27. septembra, na KŠTM 
Sevnica kot lokalna turistična organizacija 
vsako leto organiziramo strokovno 
ekskurzijo za lokalne turistične vodnike. 

Namen ekskurzije je spoznavanje aktualne 
turistične ponudbe in novosti. Letošnja 
ekskurzija nas je vodila po Posavju. Ogledali 
smo si grad Rajhenburg in se preizkusili 
v izdelovanju čokolade ter si ogledali 
lani odprto Peninoteko. Seznanili smo 
se s 5*doživetjem Sedem veličastnih in 
projektom Okusi Posavja, katerega del je 
tudi Gostilna Kunst v Krškem. Obiskali smo 
digitalno grajsko sobano gradov Posavja na 
Čatežu in se podali na vodeni ogled Brežic. 
Dan smo zaključili v Hiši frankinje. Čeprav 
so lokalni turistični vodniki tisti, ki že sami 
nenehno raziskujejo, odkrivajo in spoznavajo 
turistično ponudbo v domačih krajih in 
drugje, so bili nad videnim navdušeni. 
Mi pa zadovoljni, da bodo obiskovalcem 
Sevnice zdaj tudi širše znali predstaviti, kaj 
vse ponuja Posavje. Če bi tudi ti želel/želela 
postati lokalna turistična vodnica, spremljaj 
Grajske novice, saj za leto 2023 načrtujemo 
izvedbo izobraževanja. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

NAMIG ZA PREMIK  VINARJI ODPIRAJO KLETI
 
Prvi konec tedna novembra bo v Posavju v znamenju jesenskega praznika, martinovega, ki 
ga že tradicionalno spremljajo slavja in pojedine. Vinarji in vinogradniki v občinah Sevnica, 
Krško in Brežice bodo v soboto, 5., in nedeljo, 6. novembra, odprli vrata svojih kleti. V soboto 
bo med sodelujočimi v Sevnici krožil brezplačni vino bus. Na ta dan vas bodo brez predhodne 
najave med 12. in 20. uro sprejeli pri Vinu Kozinc, Domaineju Slapšaku, Vinih Huba Martinčič, 
na turistični kmetiji Grobelnik in v Hiši vina Kamenško. Letošnjemu martinovemu vikendu v 
Posavju pa se pridružujejo tudi gostinci, ki bodo v teh dneh nudili poseben martinov meni. 

Več o dogodku najdete na spletni strani www.visit-sevnica.com ali na 031 344 916. 

Jesen in bližajoči se konec leta sta priložnost za druženje ob izbranih vinih in dobri hrani. 
Degustacije vin vinorodne dežele Posavje ter lokalne kulinarike vam ob predhodnem 
naročilu pripravimo tudi na gradu Sevnica v grajski vinoteki ali v kleti modre frankinje. Več 
informacij na 051 680 287.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

SEDEM VELIČASTNIH 
V ZBIRKO SUE 
 

Slovenska turistična organizacija je v 
zbirki Slovenia Unique Experiences zbrala 
edinstvena, butična in avtentična doživetja, 
ki izpolnjujejo zahteve 5-zvezdičnosti. 

Stroga pravila za podelitev oznake 
zagotavljajo, da obiskovalec zgodbo doživi 
zelo osebno, na izvirnem prizorišču, v stiku 
z domačini, na način, ki ni bil prenesen od 
drugod in ki je skladen s trajnostnimi načeli 
delovanja v turizmu. V zbirko se je s tem 
letom uvrstilo tudi 5* doživetje Sedem 
veličastnih – Kraljica posavskih doživetij: pot 
med grajskimi zgodbami. V dvodnevnem 
itinerariju doživetja pot obiskovalce pripelje 
tudi na sevniški grad, na nočni ogled gradu 
in srečanje z grofico Mathilde. 
Vstopnico za nočni ogled gradu in srečanje 
z grofico Mathilde si lahko v tem letu 
rezervirate še za 18. in 19. november. Več 
informacij na 051 680 287.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICE Turizem
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LIKOVNA RAZSTAVA 
LUČKE NOVOSEL 
IN FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA 
MARTE BREŽAN
 

V pisarni JSKD in ZKD Sevnica smo si lahko 
oktobra ogledali zanimiva likovna dela Luče 
Novosel. Na razstavi S poličke je na ogled 
postavila likovno razstavo z naslovom Po 
poteh ameriških staroselcev. Ljubiteljska 
fotografinja Marta Brežan pa je s svojo 
fotografsko razstavo Iz poletja v jesen 
popestrila preddverje Trškega dvorca v stari 
Sevnici. Ustvarjalkama iskrene čestitke.

Novembra, ko praznuje občina Sevnica, 
vljudno vabljeni v preddverje Trškega 
dvorca na ogled fotografij, ki so prispele 
na fotografski natečaj Kulturna in naravna 
dediščina občine Sevnica. Na polički v 
pisarni JSKD in ZKD Sevnica pa se bo s 
svojimi likovnimi deli predstavila likovna 
pedagoginja Nena Bedek. 
Vabljeni k ogledu razstav.

Katja Pibernik, 
JSKD OI Sevnica

Avtorica Lučka Novosel

DRUŽENJE S KNJIGO 
V KRMELJU
 

V sredo, 5. oktobra je v krmeljski Koloniji 
54 potekala predstavitev knjige Tržišče 
na Dolenjskem, ob 20-letnici Turističnega 
društva Tržišče avtorice Milene Knez, 
tudi predsednice omenjenega društva. 
Z avtorico se je pred zbranimi domačini 
pogovarjala Nevenka Flajs. Za Turistično 
društvo Tržišče so pomembno obletnico 
člani že obeležili s slovesnim dogodkom ob 
občnem zboru, praznovali pa ga bodo na 
dogodkih v lastni organizaciji, ki se odvijajo 
v Tržišču do konca leta. 

Milena Knez (desno) in Nevenka Flajs

KAKOR NA NEBU, 
TAKO NA ZEMLJI
 
 
V soboto, 15. oktobra 2022, na svetovni 
dan hoje, je v Lutrovski kleti pater Gržan 
premierno predstavil svojo novo knjigo z 
naslovom Kakor na nebu tako na Zemlji: 
zvezdne poti. Po uvodnih pozdravnih 
nagovorih organizatorjev župana Srečka 
Ocvirka, Anite Šiško (Knjižnica Sevnica), 
Eve Urh (KŠTM), Petra Požuna (PD Lisca 
Sevnica) ter Jožeta Morija (Zavod za 
gozdove Slovenije) sta besedo prevzela 
urednica knjige Vesna Žvegla in avtor pater 
Karel. 

Nazorno sta predstavila nastanek izredno 
zanimive monografije, ki prikazuje odkritje 
megalitskih struktur, s katerimi so pradavni 
in davni harmonizirali zemeljski prostor 
po vzoru neba na območju med Savinjo in 
Sotlo, severno od Save. Številni obiskovalci 
od blizu in daleč so z velikim zanimanjem 
prisluhnili avtorju knjige, ki se je ob koncu 
predstavitve posebej zahvalil Sevničanom, 
ki so prispevali svoj delež pri nastanku 
knjige. To so bili Ljubo Motore, Vinko Šeško 
in Vinko Zalezina. Celoten dogodek je 
uspešno moderiral Jože Prah iz Zavoda za 
gozdove Slovenije. Dan se je začel z vodenim 
pohodom po tematski poti Gozd je kultura, 
ter z zaključkom projekta Sevnica giba z 
lisičko, predavanju pa je pod vodstvom patra 
Gržana sledil še ogled terena na Planini pri 
Sevnici in v dolini Gračnice.

V imenu organizatorjev zapisala 
Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica

Foto: Ljubo Motore

ART KUM NA 
SEVNIŠKEM GRADU
 

V prijetnem popoldnevu je v Stari galeriji na 
sevniškem gradu potekalo odprtje razstave 
slikarskih del, nastalih na letošnjem že 32. 
extemporu Art Kum, ki se vsako leto odvije 
na zasavskem velikanu Kumu. Slikarsko 
druženje organizira Društvo za umetnost 
Kum, katerega predsednik je Ločan Zoran 
Cvar. 

Razstavo je odprl Aleš Gulič, zbranim se 
je zahvalila tudi gostiteljica, predstavnica 
KŠTM Sevnica, Eva Urh. Dogodek je 
popestrila trboveljska glasbena zasedba 
Modra frankinja. Razstavljajo: Bogdan 
Barovič, Jože Potokar Cvrčo, Milan 
Razboršek, Vida Praznik, Nevenka Flajs, 
Severina Trošt Šprogar, Stanka Bantan, 
Zoran Poznič, Ana Kovač, Eva Forstnerič, 
Robert Hiršl, Lojze Adamlje, Danilo D. 
Ivanovic, Nina Gole, Smiljan Keršnik, Tadej 
Gulič, Marija Dujović, Zdravko Dolinšek in 
Roman Blatnik.

Razstava bo na ogled v delovnem času 
gradu do 7. novembra.

Vir: Društvo za umetnost Kum

Aleš Gulič

GRAJSKE NOVICEKultura

Avtorica Marta Breža

Skupina Modra frankinja

Predstavitev knjige je organizirala Literarna 
sekcija Društva Svoboda Krmelj.

Nevenka Flajs



13november 2022

Z MODNO REVIJO 
ODPRLI BRIVSKO-
FRIZERSKI SALON 
KREUTZ
 

Brivsko-frizerski salon Kreutz se je ohranil 
v takšni obliki, kot je bil v času delovanja. 
Zato velja za edinstven primer tovrstne 
kulturne dediščine. Občina Sevnica je 
prepoznala njegovo edinstveno vrednost 
in ga po odkupu leta 2020 v tesnem 
sodelovanju s Posavskim muzejem 
Brežice, celjsko območno enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije pod 
vodstvom restavratorke Božene Hostnik in 
konservatorskim podjetjem GNOM celovito 
obnovila. Predstavitev obnove za strokovno 
javnost je bila junija, v petek, 7. oktobra, pa 
je brivsko-frizerski salon Kreutz tudi uradno 
odprl svoja vrata za javnost. 

Odprtje je potekalo v sklopu dnevov 
evropske kulturne dediščine. Zbrane 
so pozdravili podžupan Janez Kukec, 
direktorica Posavskega muzeja Brežice 
Alenka Černelič Krošelj in sodelavka Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine območne 
enote Celje konservatorska svetnica Božena 
Hostnik. 

Po različnih časovnih obdobjih, v katerih 
je deloval brivsko-frizerski salon, so 
obiskovalce popeljali učenke in učenci 
Srednje šole Sevnica. S pomočjo ravnatelja 
Matjaža Prestorja in pod mentorstvom 
profesoric so pripravili slikovito modno revijo 
s prikazom pričesk posameznega časovnega 
obdobja. Učenke in učenci programa frizer 
so ustvarili tipične pričeske iz časa od 
začetka prejšnjega stoletja do zdaj, vse pa so 
dopolnili z ličenjem in oblačili. Pri dogodku 
so sodelovali tudi učenci programa mizar 
in posebej za ta dogodek izdelali lesene 
glavnike s spominsko gravuro. Modna revija 
je potekala ob glasbeni spremljavi uspešnic 
iz posameznega obdobja, izredno zanimiv 
vsebinski prispevek Srednje šole Sevnica 
pa je z opisi posameznih zgodovinskih 

ANIMIRANI OGLEDI Z 
BARONOM MOSCONOM
 

Na gradu Sevnica z Društvom Sevniški 
graščaki že vrsto let uspešno izvajamo prav 
poseben program, s katerim želimo otrokom 
z igro predstaviti življenje na sevniškem 
gradu v 17. stoletju, ko so na gradu še živeli 
baron Moscon in njegovo spremstvo. 

Na vhodu jih prijazno sprejme baronov sluga 
Ciril in otroke popelje po grajskih sobanah 
vse do baronove spalnice. Tam se hišna 
pomočnica Marjanca trudi zbuditi barona 
Moscona in otroci ji pri tem pomagajo. S 
Cirilom si v nadaljevanju ogledajo še staro 
šolsko učilnico in obiščejo Grajsko lutkovno 
gledališče, tam pa jih pozdravi kralj Lutkan iz 
dežele Lutkanije. 

Z grajsko gospodo se lahko v grajskem 
parku udeležijo grajskih iger, v Grajskem 
lutkovnem gledališču pa si lahko izdelajo 
svoje lutke. Trudimo se, da otrokom 
pričaramo nepozabno pravljično doživetje. 
Dokaz, da delamo dobro, je velik obisk šol 
in vrtcev iz Posavja in okolice. Veseli smo, 
da ohranjamo te vezi z učitelji in vzgojitelji, 
hkrati pa vedno navdušimo še koga, da nas 
obišče.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

OKTOBRSKI KONCERT 
PIHALNEGA ORKESTRA 
GLASBENE ŠOLE 
SEVNICA
 

Sezono nastopov in koncertov v letošnjem 
šolskem letu smo na Glasbeni šoli Sevnica 
začeli zelo prijetno, s koncertom našega 
pihalnega orkestra na začetku oktobra v 
Kulturni dvorani Sevnica.

Pihalni orkester se je predstavil s skrbno 
izbranim programom, ki je bil pripravljen 
že za junijski koncert na sevniškem gradu, 
vendar je bil ta zaradi dežja prekinjen. Kot 
solisti z orkestrom so se predstavili: kvartet 
rogov v sestavi Manca Božičnik, Nikola 
Grubešić, Pika Bajc in Anže Rupar, tubist 
Rok Mergole, pozavnist Črt Pačnik, ki je v 
tem šolskem letu že dijak Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana, ter pevci Ema Štigl, 
Mihael Zeme in Andreja Turk.
Veseli smo, da se povabilu k sodelovanju v 
orkestru radi odzovejo tudi nekdanji učenci 
naše šole.
Prireditev je z lepo besedo povezala Martina 
Prevejšek, učiteljica petja.
Iskrene čestitke pihalnemu orkestru za 
odličen koncert, dirigentu Franciju Lipovšku 
pa ponovno zahvala za izjemno vodenje 
mladih glasbenikov.

Vir: Glasbena šola Sevnica

GRAJSKE NOVICE Kultura

Zaščita določene kulture 

ne zahteva zaničevanja ali 

nespoštovanja drugih kultur.« 

                Cesar Chavez

obdobij dodatno popestrila moderatorka 
Annemarie Culetto iz KŠTM Sevnica. 
Z restavriranjem salona je Občina Sevnica 
ohranila dragoceno kulturno dediščino. 
Hkrati je staro mestno jedro Sevnice z 
obnovljenim muzejskim brivsko-frizerskim 
salonom pridobilo novo vsebino, salon pa 
je v upravljanje prevzel KŠTM Sevnica. V 
prihodnje bodo mogoči vodeni ogledi, ki 
bodo v sklopu praznovanja občinskega 
praznika novembra brezplačni. Več 
informacij o možnostih ogleda brivsko-
frizerskega salona Kreutz je dostopnih v 
turističnoinformacijski pisarni. 

Vir: Občina Sevnica 



14 november 2022

LEGO ROBOTIKA 
V MC SEVNICA
 

Na tečaju sestavljamo robote in naprave 
ter jih opremljamo z motorji in tipali 
(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 različnih nalog lahko 
robot opravi, je omejeno le z našo domišljijo.

Tečaj robotike uporablja pristop učenja 
z izkušnjo. Udeleženci na tečaju usvajajo 
osnovne koncepte tehnike, logike in 
programiranja ter spoznavajo tematike iz 
učnih načrtov naravoslovnih predmetov. 

ODPIRALNI ČAS MC 
MED POČITNICAMI 
IN PRAZNIKI
 

Letos nas čaka še kar nekaj počitnic in 
prostih dni. Med počitnicami je Mladinski 
center Sevnica odprt od 10. do 15. ure, vsak 
dan v tednu, ob sobotah pa od 15. do 19. ure. 
Kadar gre za praznik, ki je dela prost dan, je 
center zaprt. 

• krompirjeve počitnice: 31. 10.– 4. 11. 
(ponedeljek–petek)
• dan reformacije: 31. 10. (ponedeljek) 
zaprto
• dan spomina na mrtve: 1. 11. (torek) zaprto
• božič: 25. 12. (nedelja) zaprto
• dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 
(ponedeljek) zaprto
• novoletne počitnice: 26. 12.–2. 1. 
(ponedeljek–ponedeljek)

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

NEPOZABEN TEDEN 
NA MADŽARSKEM: 
OŠ BOŠTANJ
 

Tako so začeli zapis za šolsko spletno stran: 
Pred davnimi časi (oziroma nekaj dnevi) smo 
se učenjaki 9. razreda in učiteljici odpravili 
hungry v Hungary. Z vlakom in avtobusom 
smo se iz Slovenije najprej podali v Zagreb, 
od tam pa pot nadaljevali do Budimpešte. 

Posebna dogodivščina je bila vožnja z 
metrojem – z njim smo prečkali tudi reko. Po 
prihodu v hotel smo se podali na raziskovalni 
sprehod po mestu. Pojedli smo večerjo, šli 
na panoramsko kolo in videli prelep razgled 
ter se srečali z grško ekipo.

Naslednji dan smo začeli s športno 
aktivnostjo, saj smo s kovčki lovili avtobus, 
za katerega smo bili na koncu prezgodnji. 
Spoznali smo še Poljake in s Hop on-Hop 
off avtobusom raziskovali dele Budimpešte. 
Ste vedeli, da je sestavljena iz dveh delov? 
Po našem mnenju je Pešta lepša. Po 
slastnem kosilu je sledila vožnja do mesta 
Nyiregyhaza na severovzhodu Madžarske. 
Lačni smo se odpravili v McDonalds in nato 
utrujeni zaspali v hotelu Korona, ki se nam je 
najprej zdel kar malo strašlljiv.

Sedem učencev OŠ Boštanj v spremstvu 
dveh učiteljic Katje Cemič in Sare 
Martinšek je tako doživelo nepozaben 
teden na Madžarskem. Spoznali so njihove 
tradicionalne jedi, šolski sistem, najdaljše 
besede, uporabne fraze, videli drugi največji 
živalski vrt v Evropi, se družili z učenci iz 
Poljske, Grčije, Turčije in Madžarske na 
ogledih po mestu in okolici, na bowlingu, 
poslovilni večerji in zabavi ter celo v tovarni 
čokolade. 

Naslednja izmenjava v sklopu Erasmus+ 
projekta: From one culture to another, pa 
se bo zgodila ... Kaj pravite? Ja, seveda, pri 
nas na OŠ Boštanj in v Sevnici. Komaj že 
čakamo. 

Nina, Špela, Maja, Nejc, Nejc, Domen, Žan

ČETRTKOVE 
DELAVNICE 
KREATIVNOSTI V 
MLADINSKEM CENTRU
 

Ustvarjanje za otroke pomeni najbolj 
kreativno obliko igre. Najboljša stvar pri 
otroškem ustvarjanju je, da lahko zanj 
uporabljamo vse mogoče materiale, ki jih 
imamo pri roki. Ustvarjalna igra so lahko 
risanje s prstom po mivki, zlaganje rečnih 
kamenčkov ali izvabljanje preprostih 
zvokov iz različnih predmetov. Tudi risanje 
in barvanje tal po dvorišču s tistim, kar 
ima otrok pri roki, je ustvarjalno igranje. 

Ustvarjalne igrače tako postanejo vsi 
materiali, ki omogočajo ustvarjalno igro. 
Vsi imamo doma prazne škatle, vijake, 
matice in različne ostanke materialov, ki jih 
lahko s pridom uporabimo za ustvarjalno 
otroško igro. Brezplačno. In kot bi mignil, 
imamo lahko čudovit primer ustvarjalne 
igrače. Seveda za ustvarjalno igro s takšnimi 
ustvarjalnimi materiali potrebujemo tudi 
nekaj domišljije in kreativnosti. Ampak 
bolj ko se bomo igrali, bolj bomo kreativni. 
Z njihovo radovednostjo in malce naše 
pomoči bo takoj stekla zabavna ustvarjalna 
igra. Pridruži se nam v mladinskem centru v 
Sevnici vsak drugi četrtek v mesecu ob 16. 
uri. Svoji domišljiji boš lahko dal prosto pot s 
pomočjo naše prostovoljke Ingrid.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICEMladina

LEPE
krompirjeve
POČITNICE

Poleg tega se ob delu razvijajo praktične 
veščine, kot so reševanje problemov, iskanje 
alternativnih rešitev, delo in komunikacija v 
skupini, testiranje in vrednotenje.

Otroke in najstnike želimo tako pripeljati 
prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih 
spodbuditi k uporabi vse svoje kreativnosti 
pri reševanju tehnoloških izzivov in s 
timskim delom ustvariti okolje, v katerem 
se razvijajo socialne sposobnosti. Družili se 
bomo šest ponedeljkov in že komaj čakamo 
na naslednjega.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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KLOVNESA ZOFI V 
VRTCU PRI OŠ KRMELJ
 

Spet je leto naokoli. Za popestritev že tako 
bogatega programa v tradicionalnem 33. 
Tednu otroka nas je v Vrtcu pri OŠ Krmelj 
ponovno obiskala klovnesa Zofi. 

S čarobno predstavo in baloni je pričarala 
nasmehe na obraze najmlajšim in starejšim 
otrokom. Razveselili so se balonov različnih 
oblik, lahko pa so jih odnesli tudi domov.

Sonja Kugonič, diplomirana vzgojiteljica

OBISK KNJIŽNIČARKE IZ 
KNJIŽNICE SEVNICA
 

Učence od 1. do 7. razreda je v petek, 7. 
oktobra, obiskala knjižničarka Alenka 
Žabkar iz Knjižnice Sevnica. Poslušali smo 
pravljice, ugibali naslove knjig, dobili smo 
knjižna kazala in se veliko pogovarjali. 
Ugotovili smo, da je branje res zakon. 

Knjižnici se najlepše zahvaljujemo za 
sodelovanje. 

Sara Gačnik

NARODNA GALERIJA 
IN KONCERT TOLKALA 
V ORKESTRU
 

V sredo, 12. novembra, smo se učenci zadnje 
triade odpravili na kulturni dan v Ljubljano. 

Najprej smo si ogledali park Tivoli, nato 
pa v Narodni galeriji razstavo Slovenski 
impresionisti in njihov čas. Prisluhnili smo 
zanimivim podatkom o ustvarjanju štirih 
umetnikov, se pomerili v igri spomin ter 
za konec tudi sami poskusili poustvariti 
impresionistične motive. V Cankarjevem 
domu smo nato uživali ob poslušanju 
koncerta Tolkala v orkestru, ki ga je izvajal 
orkester Slovenske filharmonije. Spoznali 
smo paleto najrazličnejših tolkal.

Učenci šolskega novinarstva, OŠ Milana Majcna Šentjanž

GRAJSKE NOVICE Mladina

www.kstm.si
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Pridružujemo si pravico do spremembe ali odpovedi dogodka.
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SEVNICA GIBA 
Z LISIČKO
 

Projekt Sevnica giba z Lisičko je bil izveden 
med 23. septembrom, ko obeležujemo 
slovenski dan športa, in 15. oktobrom, 
svetovnim dnevom hoje. V sklop projekta je 
bilo vključenih več kot 40 različnih dogodkov 
in 18 sodelujočih partnerjev. Koordinatorji 
projekta so KŠTM Sevnica, Planinsko 
društvo Lisca Sevnica, Zavod za gozdove in 
Kolesarsko društvo Sevnica. 

Celoten projekt lahko označimo za uspešen, 
saj je bila udeležba na dogodkih in tudi med 
partnerji velika. Cilj projekta je približati 
zdravju koristne dejavnosti prebivalcem 
na območju občine Sevnica. S skupnimi 
močni želimo krepiti zavedanje pomena 
gibanja in zdravega življenjskega sloga 
nasploh. Obiskovalci so se lahko udeležili 
različnih brezplačnih dejavnosti, kot so 
pohodi, kolesarjenje, obisk različnih vadb ter 
drugih zdravju koristnih vsebin in delavnic. 

Na dogodkih je bila tudi maskota Lisička, s 
katero želimo, da bi postala prepoznavno 
znamenje gibanja v naši občini.
Zahvaljujemo se vsem koordinatorjem in 
partnerjem v projektu za sodelovanje ter 
uspešno izvedeno akcijo.

Vir: KŠTM Sevnica

OBČINA SEVNICA 
VSEEKIPNO DRUGA NA 
56. KROSU OBČINSKIH 
REPREZENTANC
 

V športnem parku na Ravnah na Koroškem 
je v soboto, 8. oktobra, potekalo prvenstvo 
Slovenije občinskih reprezentanc v krosu. 
Tekaško ekipo občine Sevnica so zastopali 
atleti Atletskega kluba Sevnica in Športnega 
društva Blanca.

Na drugo stopničko odra za zmagovalce 
so stopili atleti iz občine Sevnica, kar je pri 
drugouvrščenih izzvalo smeh in dobro voljo 
ob koncu tekaške prireditve na Ravnah na 
Koroškem. Vsi so bili navdušeni nad dobrimi 
rezultati, številnimi medaljami in ekipnimi 
plaketami.
Barve občine so zastopali: Ela Dolmovič, 
Livija Marija Župevc, Ajda Budna, Nika 
Černe, Mark Repovž, Kiara Blatnik, Lara 
Imperl, Ana Janežič, Jakob Černe, David 
Borštnar, Jan Dolmovič, Nika Tisu, Lia Falež, 
Maj Repovž, Luka Kosar, Timotej Krašovec, 
Urban Slemenšek, Žan Janežič, Tjaš Pelko, 
Tomi Bajc, Matej Šturm in Miha Povšič.
Rezultati in razvrstitve za atletski pokal 
Slovenije so objavljeni na spletni strani 
Atletske zveze Slovenije.

Vir: AK Sevnica

Foto: ŠD Blanca

LISIČKA GIBA V GOZDU
 
V soboto, 1. oktobra, sva v sklopu 
akcije Sevnica giba z Lisičko organizirali 
brezplačne gozdne urice za otroke. 
Otrokom sva želeli pokazati, da je gozd kraj, 
v katerem se umirimo, igramo, zabavamo, 
preizkušamo svoje sposobnosti, spoznamo 
nove prijatelje ...

Zjutraj nas je pred gozd prišla pozdravit 
Lisička. Otroci so se je zelo razveselili. 
Odpravili smo se v gozd in se pogovarjali o 
tem, kako se v njem vedemo. Povezali smo 
se v krog, si povedali, kako se počutimo in 
kaj si želimo. Igrali smo se gozdne skrivalnice 
in streljali z loki. Potem smo se odpravili na 
sprehod po gozdu ter nabrali polno košaro 
kostanja in tudi nekaj gob. Zakurili smo čisto 
pravi ogenj, na katerem smo kostanj spekli 
in ga potem tudi pojedli. To je bil najboljši 
kostanj. Čisto prehitro so minile tri ure ... 
otroci pa bi se v gozdu igrali kar ves dan.

Vesna in Maja, Gozdna druščina

VETERANSKA LIGA
 

Pod okriljem KMN Sevnica smo tudi letos 
uspešno zaključili veteransko ligo, v kateri je 
skupaj nastopilo 7 ekip. 

Zmagovalec lige je ekipa Loga, na 2. mesto 
se je uvrstila ekipa Loke pri Zidanem Mostu, 
ekipa Studenca pa na 3. mesto. Najboljši 
strelec veteranske lige je bil Nejc Ribič z 
ekipo Loke pri Zidanem Mostu z doseženimi 
28 goli. 

GRAJSKE NOVICEŠport

Čestitke zmagovalcu za osvojeno 1. mesto, 
prav tako se vsem preostalim zahvaljujemo 
za trud in sodelovanje, posebej še 
Športnemu društvu Loka pri Zidanem 
Mostu za lep zaključek s pogostitvijo. 
Vidimo se spet prihodnje leto.

Vir: KMN Sevnica

ATLETIKA
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7-KILOGRAMSKI 
GORENJKI V ROKAH 
AJDE IN MAJA
 

Šmarna gora je v soboto, 1. oktobra, gostila 
še zadnjo, četrto izmed tekem v sklopu 
Prvenstva Slovenije v gorskih tekih za mlajše 
kategorije. Letos se je v meglenem vremenu 
po deževnih dneh na 0,6 km in 2,5 km dolgo 
progo podalo kar 64 dečkov in deklic. Naše 
barve so zastopali atleti AK Sevnica in ŠD 
Blanca.
Med mlajšimi deklicami je slavila Ajda 
Budna, Nina Radej pa je zasedla 9. mesto. 
Med mlajšimi dečki pa je na 2. mesto pritekel 
Mark Repovž, za zmago pa so mu zmanjkale 
le 3 desetinke sekunde. 
Med deklicami sta se za odličja borili Kiara 
Blatnik in Nika Radej. Zasedli sta 2. in 3. 
mesto v svoji kategoriji. Pri dečkih se je 
odlično izkazal Jan Dolmovič in si pritekel 2. 
mesto, brat Gal pa 5.

Foto: ŠD Blanca

IPPON USPEŠEN NA 
JU JITSU OPEN 
ISTOČNO SARAJEVO 
2022
 

V soboto, 15. oktobra, sta JJS SRBIJE in JJK 
Slavija organizirala mednarodni ECC turnir 
JU JITSU OPEN ISTOČNO SARAJEVO 
2022. Na tekmovanju z udeleženimi 10 
državami in več kot 470 tekmovalci so 
uspešno nastopili tudi tekmovalci DBV 
Ippon iz Sevnice. Po uvodnih borbah se 
Izi Cvelbar in Aleksu Švelcu kljub dobrim 
nastopom v močni konkurenci, ni uspelo 
uvrstiti v zaključne boje. Nekoliko več 
športne sreče pa so na tekmovanju imeli 
Nina Piškur, ki je osvojila v kategoriji U21 nad 
70 kg 1. mesto, Ajda Stritar, ki je v kategoriji 
U16 do 52 kg osvojila 2. mesto, medaljo za 
uspešen nastop v kategorij U16, nad 73 kg, 

pa je prejel tudi Tjan Omerzel. 
Vodstvo društva se za izkazano pomoč 
tekmovalni ekipi zahvaljuje podjetjema 
Tanin Sevnica in Prevozom Prah Sevnica.

Vir: Arhiv DBV Ippon 

Tekmovalci DBV Ippon v Sarajevu

407 VADEČIH 
VSAK TEDEN
 

Športno društvo Partizan Sevnica se 
vsako leto prijavlja na razne javne razpise 
za sredstva, namenjena rekreaciji vseh 
starostnih skupin. To pa jim omogoča, 
da so letos vse njihove vadbe brezplačne 
vsaj del leta. Vadbe za predšolske otroke, 
osnovnošolske, dijake, študente, otroke in 
odrasle s posebnimi potrebami in seniorje pa 
so celo leto brezplačne. Cenovna dostopnost 
in kakovostne izvedbe vadb so verjetno 
glavni razlog, da zdaj društvo sprejme 407 
vadečih vsak teden. Oktobra, ko se malo 
ohladi in se vsi vrnejo v telovadnice, je na 
vadbah res neverjetno. Na nekaterih vadbah 
je tudi do 32 vadečih hkrati. Vsi člani društva 
pa se tudi že pripravljajo na veliko prireditev 
ob 110-letnici društva, 19. novembra, ob 17. 
uri, ko se bodo poleg ŠD Partizan predstavila 
še številna sokolska društva iz Slovenije. 

Ponosni smo na to, da smo zgradili močno 
ekipo v društvu in organizacijo, ki nam vse 
to omogoča, in hvaležni, da vadeči vidijo 
prednosti vadbe v našem društvu in nam 
ostajajo zvesti v vseh teh letih. 

Vir: ŠD Partizan

WUKF, EVROPSKI 
KARATE-DO POKAL 
 
Bratislava, Slovaška 14.-16.10.2022 

Sevniški karateisti v borbah ponovno odlični 

V Bratislavi je potekal WUKF Evropski karate-
do pokal – Slovakia open, na katerem so 
uspešno nastopili tudi naši sevniški karateisti 
pod vodstvom trenerjev Jurija Orača in 
Marka Stoparja. Na tekmovanju je nastopilo 
več kot 500 tekmovalcev iz 9 evropskih 
držav. V kyokushin katah sta najboljšo 
uvrstitev med našimi dosegla Gašper Sladič, 
st. dečki in Aljaž Rutar pri dečkih. Najboljšo 
uvrstitev v borbah – kumite posamezno je 
dosegel Anže Kermc in osvojil zlato medaljo. 
Pri ml. dečkih je Sven Urh osvojil srebrno, 
Tilen Požun pa bronasto medaljo pri dečkih. 
V borbah ekipno so naši osvojili srebrno, v 
borbah rotation pa bronasto medaljo. Za 
obe ekipi so uspešno nastopili Maksimiljan 
Stopar, Tilen Požun, Aljaž Rutar in Gašper 
Sladič. Maticu Grilcu se žal tokrat ni uspelo 
uvrstiti v drugi krog tekmovanja. 
Nastop na tekmovanju so omogočili Občina 
Sevnica, El-pro Damjan Božič in zlati 
sponzor podjetje Tanin Sevnica. Vsem se 
klub iskreno zahvaljuje za pomoč. 

Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:
Kumite:

1. Anže Kermc, ml. kadeti -55 kg
2. Sven Urh, ml. dečki 
3. Tilen Požun, dečki 

Kumite ekipno:
2. KBV Sevnica, Maksimiljan Stopar, Aljaž 
Rutar, Tilen Požun in Gašper Sladič
3. KBV Sevnica, rotation, Stopar, Rutar, 
Požun in Sladič

Kyokushin Kata
4. Gašper Sladič, st. dečki 
5. Aljaž Rutar, dečki 

Vir: KBV Sevnica 

KBV Sevnica

GRAJSKE NOVICE Šport

Tjaša in Anja Radej sta v močni konkurenci 
med starejšimi deklicami zasedli 5. in 14. 
mesto. Maj Repovž je slavil zmago med 
starejšimi dečki na 2,5 km progi in ugnal 
zasledovalca za kar 32 sekund. Na 4. in 
5. mesto sta se povzpela Urban in David 
Slemenšek.

Uvrščene na stopničkah so poleg medalj 
in pokalov čakale sladke nagrade. 
Tretjeuvrščeni so dobili kilogramsko, 
drugouvrščeni 2-kilogramsko in 
prvouvrščeni 7-kilogramsko ročno izdelano 
čokolado Gorenjka, ki sta si jo priborila Ajda 
in Maj. Naši atleti se bodo zasluženo sladkali. 
Pa dober tek.

Vir: AK Sevnica
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TEČAJ RAČUNALNIŠTVA 
ZA STAREJŠE
 

Tečaj je namenjen računalniškemu 
opismenjevanju starejših. Kaj boste s 
tečajem pridobili?
• Spoznali boste računalnik. 
• Spoznali boste operacijski sistem 
Windows. 
• Naučili se boste uporabljati urejevalnik 
besedil MS WORD. 
• Naučili se boste uporabljati MS Excel. 
• Naučili se boste uporabljati MS PowerPoint. 
• Naučili se boste uporabljati elektronsko 
pošto, spoznali boste uporabni internet in 
omrežje. 

Tedensko vam bo pomoč na voljo v prostorih 
mladinskega centra, na Trgu svobode 
10, v Sevnici. Skupine bodo oblikovane 
do maksimalno 10 udeležencev, zato so 
obvezne prijave. Na vsakem predavanju je 
poleg predavatelja še asistent za optimalno 
predajo znanja. Tečaj traja eno uro in pol in 
se izvaja 1-krat tedensko. Cena za en mesec 
je 20 €. 
Več informacij in prijave na: natasa.
rupnik@kstm.si ali telefonski številki 051 
680 220.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

PRVIČ V POMLAJENI 
SESTAVI PO ŠTAJERSKI 
STRANI SEVNIŠKE 
PLANINSKE POTI
 

Ekipa sedmih markacistov in markacistk 
je, ko sta bili zunaj še tema in megla, vzela 
pot pod noge in krenila proti prvima dvema 
odsekoma, ki potekata po štajerski strani 
Sevniške planinske poti. 

Z ogledno turo, ki se je kaj kmalu izkazala 
vzporedno tudi za delovno akcijo, saj smo 
med potjo čistili podrast in odžagali nekaj 
visečih vej in »štrcljev«, ki so predstavljali 
potencialno nevernost spotike in padca, 
smo nadaljevali aktivnosti, povezane 
s seznanjanjem novih markacistov, kje 
natanko potekajo odseki Sevniške planinske 
poti. Konec pomladi in poletja smo si že 
ogledali nekaj manjših delov na štirih 
delovnih srečanjih na odsekih ŽP Sevnica–
Okič–Brunk, Brunk–Murnice–Šentjanž–
Strašberk–Tržišče in Tržišče–Malkovec–
Pijana Gora–Križe ter Križe–Sevnica.
Tokratna, ki je potekala 16. oktobra, je bila 
prva skupna »štajerska sevniškoplaninska« 
akcija že izkušenih markacistov (Janez 
Zajec, Alojz Rupar, Jože Zemljak, Doroteja 
Jazbec) in tistih, ki so se planinskim vrstam, 
z namenom, da bodo pomagali vzdrževati 
planinske poti, pridružili v zadnjih dveh letih: 
Tina Dremšak, Vesna Ganc, Jože Radej.
V vrstah markacistov smo osebe, ki smo 
društveno aktivne tudi na drugih področjih, 
tako sta se denimo markacista Jure Zelič in 
Peter Požun (obenem predsednik PD Lisca 
Sevnica) pridružila v zaključku na družabnem 
delu, saj sta pred tem med potekom naše 
ture bila na tečaju za operativnega gasilca 
znotraj GZ Sevnica. Poleg omenjenih ekipo 
zavzetih posameznikov, ki tudi skrbijo 
za varne, urejene in primerno označene 
planinske poti na sevniškem območju, 
sestavljajo še Zvone Blas, Franci Mešiček, 
Beno Dergan, Rok Petančič, Alenka Udovč 
in Ivan Mervič, precejšnji pomoč in podporo 
pa nam nudi z vidika upravljanja katastra 
Ljubo Motore. 
S tem, ko smo 16. oktobra izvedli ogled 
in delovno akcijo na odseku ŽP Sevnica–
Ajdovski Gradec in Ajdovski Gradec–
Zabukovje, smo se močno približali 
zadanemu cilju: prehoditi celotno Sevniško 
planinsko pot, ki je bila urejena daljnega 
leta 1974 (in bo torej kmalu praznovala 
abrahama) in na kateri je 14 žigov, ki jih 
pohodniki lahko beležijo v posebno knjižico 

JURJEVE PESMI 
NA SEVNIŠKEM
 

»Fantje gremo Jurja pet.« Tako se v 
naših krajih, na Sevniškem, vsako leto na 
predvečer godu sv. Jurija s 23. na 24. april 
zberejo fantje, možje in pojejo od hiše do 
hiše. Vsaka jurjeva skupina ima svojo pesem, 
melodijo in besedilo. 

Po izdani knjigi Sveti Jurij in jurjevi pevci 
na Sevniškem smo zgodbo o Jurjevanju 
nadaljevali in jo še nadgradili. V letu 2021 
smo skupaj z Zavodom KŠTM Sevnica 
dali pobudo za vpis jurjevanja v register 
nesnovne kulturne dediščine Slovenskemu 
etnografskemu muzeju, ki je koordinator 
varstva nesnovne kulturne dediščine v 
Sloveniji. Po Unescovi Konvenciji o varovanju 
nesnovne kulturne dediščine nesnovna 
kulturna dediščina »pomeni prakse, 
predstavitve, izraze, znanja, veščine in z 
njimi povezani orodja, predmete, izdelke in 
kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine 
in včasih tudi posamezniki prepoznavajo 
kot del svoje kulturne dediščine«. Naša 
pobuda je bila sprejeta in se pripravlja za 
vpis v register nesnovne kulturne dediščine 
na Slovenskem.

V letošnji pomladi pa smo po različnih krajih 
naše občine, večinoma v večnamenskih 
prostorih, posneli vseh 22 jurjevih pesmi, ki 
se še prepevajo v naši občini Sevnica. Med 
snemanjem so se tudi vse jurjevske skupine 
fotografirale za lastni arhiv in potrebe pri 
vpisu v register NKD.

Ekipa tistih, ki smo se trudili za izid 
zgoščenke, je bila velika, zato zahvala vsem 
– Občini Sevnica, vodjem in pevcem Jurjevih 
skupin, da vztrajate in da ste pomagali 
pri organizaciji snemanj pesmi. Hvala 
tudi vsem, ki vsako leto odpirate vrata, 
sprejemate Jurjeve pevce in s tem podpirate 
nesnovno kulturno dediščino v našem kraju. 
Naslovnico zgoščenke Jurjeve pesmi na 
Sevniškem pa je naslikal spoštovani Rudi 
Stopar, sevniški umetnik, kipar, pesnik, 
slikar in grafik. Naslovnico zgoščenke si je 
zamislil iz svojih spominov in podob, ki so 
ga zaznamovale kot fanta, ko je prepeval 
jurjevo pesem po Boštanju. 

Ciril Dolinšek

www.visit-sevnica.com

GRAJSKE NOVICEPo občini

dnevnik. V tem letu nas čaka še pot od 
Zabukovja do Skalice, Planine pri Sevnici 
ter prek Rudenika in Ješivca do Lisce in nato 
navzdol do Lovrenca in še nižje do Loke.

Doroteja Jazbec, 
načelnica markacijskega odseka v PD Lisca Sevnica
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20 LET 
FOLKLORNE SKUPINE 
SPOMIN
 

V soboto, 24. septembra, je Folklorna 
skupina Spomin Društva upokojencev 
Sevnica izvedla 2. Večer ljudske glasbe 
in plesa in zaznamovala 20. obletnico 
delovanja. Prvič smo zaplesali v novih 
kostumih prekmurske noše, zelo dragoceni 
pa bodo pri izvedbi večjega plesnega in 
glasbenega repertoarja.

Prireditev so popestrili: Folklorna skupina 
DKD Svoboda s Senovega, ljudski godci 
Kapelski pubje in otroški skupini Škratki in 
Gumbki iz Vrtca Ciciban Sevnica.

Občinstvo je pozdravil tudi župan Srečko 
Ocvirk in predstavil pomen kulture. Iz JSKD 
Sevnica sta Katja Pibernik in Jože Novak, 
predsednik ZKD Sevnica, članom folklorne 
skupine podelila Maroltove značke za 
dolgoletno delovanje.
Tudi sicer smo zelo aktivni: 4. oktobra smo 
razveselili člane in članice Društva Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Sevnica ob 
njihovem začetku študijskega leta, 7. 
oktobra pa smo na Veseli jeseni v Krmelju 
zastopali Društvo upokojencev Sevnica. 
Veselimo se že novih izzivov in nastopov.

Tonika Mirt

Folklorna skupina Spomin

POGOVOR UČENCEV 
Z ZNANSTVENIKI NA 
ANTARKTIKI
 

Radioklub Sevnica je v sodelovanju z 
Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica, Zvezo 
radioamaterjev Slovenije, AMSAT (Amateur 
satellites) Deutschland ter inštitutom Alfred 
Wegener organiziral pogovor učencev 
z znanstveniki na raziskovalni postaji 
Neumayer III na Antarktiki.

GRAJSKE NOVICE Po občini

Vrtec Ciciban Sevnica

Sevniški učenci so tako lahko prvi v Sloveniji 
znanstvenikom na več kot 13.000 km 
oddaljeni raziskovalni postaji postavili 
vprašanja in prek geostacionarnega 
satelitskega transponderja prejeli njihove 
odgovore.

Objavljamo fotografijo in se iskreno 
zahvaljujemo Tilnu Cestniku za pobudo 
in organizacijo, Zoranu Koširju in Mateju 
Srpčiču iz Radioamaterske zveze Sevnice, 
predsedniku zveze radioamaterjev Slovenije 
Bojanu Majheniču in članu radioamaterjev 
Maribor Zorku Kralju za vso pomoč 
pri organizaciji. Bilo je zelo poučno in 
nepozabno.

Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica 

POLICIJSKA OBVESTILA 
 

Policisti na cestah območja občine v 
zadnjem letu žal ponovno zaznavamo, 
da vožnja pod vplivom alkohola še vedno 
ostaja eden glavnih dejavnikov tveganja za 
nastanek prometnih nesreč.
Statistični podatki namreč kažejo, da je 
bila prisotnost alkohola v obravnavanih 
prometnih nesrečah ugotovljena pri 19,6 
odstotka vseh povzročiteljev prometnih 
nesreč oziroma kar pri vsakem petem 
povzročitelju. Kot sovzrok se je alkohol 
pojavil prav pri vseh »standardnih« vzrokih 
prometnih nesreč (najpogosteje skupaj s 
hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo 
vožnje). To uvršča območje občine med 
območja z največjim deležem alkoholiziranih 
povzročiteljev prometnih nesreč v državi, 
s čimer močno negativno odstopamo od 
slovenskega povprečja.

Zaradi slabih statističnih indikatorjev 
in dejanskega zaznanega stanja se je 
Policijska postaja Sevnica v sodelovanju 
s Socialnovarnostnim sosvetom Občine 
Sevnica odločila izdelati letake oziroma 
plakate z nazivom Varno pripelje samo 
trezni, njihov namen pa je ozavestiti voznike, 
da pred vožnjo in med njo ne uživajo 
alkoholnih pijač. Zavedamo se namreč, 
da vožnja pod vplivom alkohola pomeni 
nevarnost za vse udeležence v prometu, ne 
le za tistega, ki vozi pod vplivom alkohola. 
Letak je pomagal sooblikovati Žiga Konec iz 
Artes studia.
Policisti bomo v sklopu nacionalne akcije za 
preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, 
drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu 
od 7. do 14. novembra poostreno preverjali 
vožnjo pod vplivom alkohola, poleg tega 
pa bomo izvajali tudi preizkuse s sredstvi 
za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v 
organizmu, saj želimo zmanjšati uporabo 
oziroma zlorabo alkohola v povezavi z 
varnostjo v cestnem prometu.

Daniel Žniderič, načelnik policijske postaje, 
višji policijski inšpektor III

razpored obiskov 
NOVEMBER 2022 

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

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

5
02 LOGOTIP	•	BARVNA,	NEGATIVNA	IN	ČRNO-BELA	RAZLIČICA

DAN POSTAJALIŠČE ČAS

28. 
oktober

PETEK

TRŽIŠČE 12.00−13.00

KRMELJ 13.10−13.40

ŠENTJANŽ  14.25−14.55

BOŠTANJ 15.30−16.00

BLANCA 16.20−16.50

3. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

10. 
november

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

16. 
november

SREDA

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15-13.35

17. 
november

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



20 november 2022

GRAJSKE NOVICE

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
INVALIDOV SEVNICA 
 

8. september – spominski memorial v 
Zagorju ob Savi v ribolovu. Udeleženca iz 
našega društva sta bila Franc Dobovšek in 
Miro Povše.
5. oktober – udeležba na tekmi ribičev 
v Zagorju ob 40-letnici društva. Naši 
udeleženci so bili Miro Povše, Franc 
Dobovšek in Gašper Peček.
8. oktober – udeležili smo se šahovskega 
turnirja ob 40-letnici DI Črnomelj. 
8. oktober – v Boštanju v dvorani 
TVD Partizan je DI Sevnica organiziral 
tekmovanje v pikadu za regiji Zasavje in 
Posavje z Dolenjsko v sklopu športnega 
koledarja ZDIS.
Tekmovanja se je udeležilo 11 moških 
in deset ženskih štiričlanskih ekip – 86 
tekmovalcev in vodstvo tekmovanja, skupaj 
tako 98 udeležencev.
Ob dobri organizaciji se je tekmovanje 
odvijalo brez problemov in je bilo zaključeno 
s podelitvijo pokalov in medalje.
Vrstni red moški: 1. MDI Novo mesto, 2. DI 
Trbovlje, 3. DI Hrastnik, 4. DI Črnomelj, 
5.–6. DI Krško, DI Rimske Toplice, 7.–8. 
MDI Litija Šmartno, DI Sevnica, 9.–11. DI 
Zagorje, DI Metlika, DI Radeče.
Vrstni red ženske: 1. DI Metlika, 2. DI Trbovlje, 
3. DI Rimske Toplice, 4. DI Črnomelj, 5.–6. DI 
Sevnica, DI Zagorje, 7.–8. DI Hrastnik, MDI 
Novo mesto, 9.–10. DI Radeče, DI Krško.
Za DI Sevnica so nastopili Jože Simonišek, 
Jože Kelnarič, Ivan Gole, Ivan Umek in Jure 
Rašič, za žensko DI Sevnica pa Metoda Bec, 
Lara Bec, Marjeta Dobovšek in Katarina 
Simonišek. 
13. oktober – manjše število članov DI 
Sevnica se je odpravilo na izlet na Brezje in 
se v lepem sončnem dnevu udeležilo maše. 
Po njej je bil na vrsti ogled kovaškega muzeja 
na Kropi, po ogledu in okusnem kosilu pa 
smo se odpravili na Zbiljsko jezero na še 
en postanek za kavico in ogled okolice. V 
večernih urah smo se dobre volje vračali 
proti domu.
15. oktober – 6-članska ekipa DI Sevnica se 
je udeležila državnega prvenstva Slovenije 
v paranamiznem tenisu v športni dvorani 
Livada v Novem mestu, in sicer je Ivan 
Hribar v kategoriji NT9 dosegel 4. Mesto, 
v nacionalnem razredu pa smo nastopili 
Slavko Šalamon, Ivan Rajh, oba sta bila 
uvrščena 9.–6. mesta, Roman Novšak, 
Ivan Koncilija in Franc Starc pa smo ostali v 
predtekmovalnih skupinah.
15. oktober – v Zagorju je bilo šahovsko 
prvenstvo regije Zasavje Posavje in 
Ljubljanske regije v sklopu športnega 
koledarja ZDIS, udeležila pa se ga je tudi 
ekipa DI Sevnica, in sicer Ludvik Cvirn, 
Damjan Škerbec, Franci Derstvenšek in 
Martin Mirt.
Vrstni red ekip je bil naslednji: 1. DI Črnomelj 
15, 2, DI Zagorje 13,5, 3. DI Ljubljana Moste 
Polje 10,5, 4. DI Ribnica 10, 5. DI Sevnica 6,5, 
6. MDI Radeče 4,5.
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JABOLČNIK
500 g kuhanega fižola
1,5 l vode
400 g jabolk (Sevniška voščenka)
sol po okusu
mast z ocvirki

V vodi skuhamo jabolka. Ko so kuhana, 
dodamo kuhan fižol, sol in še nekaj časa 
vremo. Ko je jed kuhana, dodamo še 
mast z ocvirki.

FERNANDELNI
Testo:
600 g moke tip 400
1 dcl olja
4 rumenjaki
kvas
sol
4 žlice sladkorja
vanilin sladkor
rum
limonina lupina

Iz teh sestavin zgnetemo fino testo, ki 
naj počiva uro in pol.

1 maslo
60 g sladkorja
vanilin sladkor

Penasto zmešamo in namažemo po 
testu, ki ga razvaljamo na trakove
in delamo polžke, katere pokončno 
postavimo v pekač in še enkrat
uhajamo. Namažemo z jajcem in damo v 
pečico, ki jo ogrejemo na 180
stopinj, pečemo cca. 30 min. Nato 
pripravimo pol litra mleka, malo
manj kot deciliter ruma, vanilin sladkor. 
To zavremo, polijemo po vročih
fernandelnih in še damo za 10 min v 
pečico. Odlični so topli, lahko pa
se jedo tudi hladni.

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv kmečkih žena Sevnica

Utrip življenja

OBVESTILA

9. novembra bo kopalni dan v Dobovi, 
odhod iz Sevnice bo z avtobusom iz AP 
Sevnica ob 13. uri. Cena kopalnega dne je 
12,00 EUR.

10. decembra bo zaključek leta v Dvorani 
TVD Partizan Boštanj, prijave zbiramo do 
zasedenosti. 

Vir: DI Sevnica

KIBERNETSKA 
VARNOST V JAVNIH 
USTANOVAH
 

V sklopu meseca kibernetske varnosti je 
v organizaciji Policijske postaje Sevnica 
in Socialnovarnostnega sosveta Občine 
Sevnica 14. oktobra potekal posvet o 
kibernetski varnosti, namenjen vsem 
zaposlenim v javnih ustanovah na območju 
naše občine. 

Po uvodnem pozdravu načelnika Policijske 
postaje Sevnica Daniela Žnideriča in 
namestnika načelnika Branka Ariha sta 
inšpektorja Tomaž Perko in Aleksander 
Kralj iz Sektorja kriminalistične policije Novo 
mesto udeležencem prestavila največje 
tveganje, ki ogroža kibernetsko varnost 
javnih ustanov, ter navedla nekaj konkretnih 
primerov in nasvetov za bolj varno delovanje 
v digitalnem okolju. 

Kibernetski napadi na javne ustanove se 
dogajajo tudi v lokalnem prostoru. Najbolj 
učinkovita zaščita pred tovrstnimi napadi 
sta poleg ustrezne strojne opreme, za 
katero morajo poskrbeti organizacije, 
tudi sposobnost prepoznavanja poskusov 
kibernetskih napadov, ki jih povzročijo 
posamezni javni uslužbenci, in znanje za 
primerno ukrepanje v tovrstnih primerih. 

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

sobota, 1. 10., 
-  31. 10.

Fotografska razstava – Marta Brežan
v odpiralnem času JSKD – OI Sevnica

Preddverje Trškega dvorca 
v stari Sevnici JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

sobota, 1. 10., 
 -  31. 10.

Razstava s poličke – Lučka Novosel
v odpiralnem času JSKD – OI Sevnica

Pisarna JSKD in ZKD 
Sevnica JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

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

od torka, 1. 11. 
- 3. 12.

Dokumentarna razstava Tu se je smrt utrudila do smrti - 
Slovenske žrtve Auschwitza in usoda družine Silberstein / 
Savić med holokavstom v odpiralnem času Gradu Sevnica

Lutrovska klet – 
srednja etaža

Posavski muzej Brežice, Center judovske 
kulturne dediščine, Sinagoga Maribor in 
KŠTM Sevnica

od srede, 2. 11. 
- 30. 11.

Razstava s poličke: Razstava likovnih del Nene Bedek
v odpiralnem času JSKD – OI Sevnica

Pisarna JSKD in ZKD 
Sevnica JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

sreda, 2. 11., 
ob 9.00 Jesenska likovna delavnica za otroke v Sevnici Spodnja učilnica Gasilskega 

doma Sevnica JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

od srede, 2. 11.
- 30. 11.

Fotografska razstava: naravna in kulturna dediščina občine 
Sevnica v odpiralnem času JSKD – OI Sevnica preddverje Trškega dvorca JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

od srede, 2. 11. 
- 30. 11., 

Razstava ročnih del Sandre Dermelj
v odpiralnem času JSKD – OI Sevnica preddverje Trškega dvorca JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

od srede, 2. 11. 
- 30. 11.

Razstava ročnih del skupine Marjetice V poklon občinskemu 
prazniku v odpiralnem času Knjižnica Sevnica Ročnodelski krožek Marjetice Društva 

upokojencev Sevnica in Knjižnica Sevnica

sreda, 2. 11., 
ob 17.00 Glasbeni impro Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 3. 11., 
ob 9.00 Jesenska likovna delavnica za otroke v Sevnici Spodnja učilnica Gasilskega 

doma Sevnica JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

četrtek, 3. 11., 
ob 10.00 Počitniška ustvarjalna delavnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 3. 11., 
ob 11.00 Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku Lutrovska klet - 

srednja etaža Občina Sevnica

četrtek, 3. 11., 
ob 18.00

Literarni večer s skupino Večerna zarja 
in razstava ročnih del skupine Marjetice Knjižnica Sevnica Skupina Večerna zarja in ročnodelski krožek 

DU Sevnica ter Knjižnica Sevnica

petek, 4. 11., 
ob 9.00 Jesenska likovna delavnica za otroke v Krmelju Kolonija Krmelj JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

petek, 4. 11., 
od 14.00 do 16.00 Dan odprtih vrat podjetja Inplet Pletiva d.o.o. Inplet Pletiva d.o.o Inplet Pletiva d.o.o.

petek, 4. 11., 
ob 17.00

Predstavitev spominskega zbornika 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Območno združenje veteranov vojne za 

Slovenijo Sevnica

sobota, 5. 11., 
ob 9.00 Jesenska likovna delavnica za otroke v Krmelju Kolonija Krmelj JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

sobota, 5. 11., 
ob 11.00 Predstavitev igre s pickleball žogo Športni dom Sevnica Društvo upokojencev Razbor

sobota, 5. 11., ob 
12.00 - 6. 11., do 18.00 Martinov vikend v Posavju Po Posavju KŠTM Sevnica

sobota, 5. 11., 
ob 17.00 Otvoritev cestno-prometnih posodobitev Laše-Pusti vrh Mrzla Planina Krajevna skupnost Zabukovje

sobota, 5. 11., 
ob 18.00

Osrednja prireditev 
ob prazniku Krajevne skupnosti Zabukovje

Večnamenski dom 
Zabukovje Krajevna skupnost Zabukovje

sobota, 5. 11., 
ob 19:30

Premiera otroške gledališke predstave "Črke na bolniški" v 
izvedbi gledališke skupine Mali Razbor pod odrom Dom krajanov Razbor KŠTD Blaž jurko Razbor pod Lisco

nedelja, 6. 11., 
ob 7.00

Od zore do mraka: 15. celodnevno kolesarjenje 
po občini Sevnica ob občinskem prazniku

Začetek kolesarjenja pred 
Kavarno Špica na Glavnem 
trgu 

Kolesarsko društvo Sevnica

od ponedeljka, 7. 11. 
- 13. 11.

Klekljarska razstava
v odpiralnem času Gradu Sevnica Grad Sevnica Klekljarska skupina Bucike in Družinski 

inštitut Zaupanje

ponedeljek, 7. 11., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

Število mest je omejeno na 8 otrok.

torek, 8. 11., 
ob 8:30 Tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

Prijave: 051/680-220

torek, 8. 11., 
ob 9.00

Predavanje Ledeniški zaplati pod Triglavom in skuto ter 
alpski ledeniki kot kazalci podnebnih sprememb 1. del, 
mag. Miha Pavšek

Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica, Sašo 041 467 439

torek, 8. 11., 
ob 16.00

Planinski večer ob 120-letnici Jurkove koče 
in 90-letnici Tončkovega doma na Lisci pri Jurkovi koči na Lisci Planinsko društvo Lisca Sevnica in Občina 

Sevnica

sreda, 9. 11., 
ob 17.00 Pravljična  urica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 9. 11., 
ob 18.00 Dobrodelni koncert: Občani Sevnice, stopimo skupaj! Športni dom Sevnica Območno združenje Rdečega križa Sevnica

sreda, 9. 11., 
ob 18.00

Potopisno predavanje Barbare Resnik: 
Slovenska planinska pot Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 10. 11., 
ob 10.00 Pikado turnir v počastitev občinskega praznika v prostorih OZVVS Sevnica 

na Kvedrovi cesti 30a Pikado sekcija DU Sevnica

četrtek, 10. 11., 
ob 13:30 Martinovanje v Gostilni Janc na Studencu Gostilna Janc Društvo upokojencev Sevnica
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četrtek, 10. 11., 
ob 17.00

Predavanji: Slovenski turistični vodnik in 
Ureditve vaškega okolja ter podelitev priznanj 
Moja dežela - lepa in gostoljubna

Kulturna dvorana Šentjanž Turistična zveza občine Sevnica in 
Turistična zveza Slovenije

petek, 11. 11.
Dan odprtih vrat Veterinarske postaje Sevnica 
z brezplačnim svetovanjem in osnovnim kliničnim 
pregledom malih živali v odpiralnem času

Veterinarska postaja 
Sevnica Veterinarska postaja Sevnica

petek, 11. 11., 
ob 16.00 Delavnice sodobnega plesa Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 11. 11., 
ob 16:30 Otvoritev fotografske razstave Sevniških 40 pri spomeniku NOB na 

Trgu svobode v Sevnici Društvo TRG Sevnica

petek, 11. 11., 
ob 17:30

Promenadni nastop Godbe Sevnica in Godbe Blanški 
vinogradniki z mažoretami Društva TRG Sevnica v 
počastitev občinskega praznika

pri Športnem domu 
Sevnica Občina Sevnica

petek, 11. 11., 
ob 18.00

OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU S 
PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE SEVNICA Športni dom Sevnica Občina Sevnica

sobota, 12. 11., 
ob 9.00 Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB pri spomeniku NOB na 

Trgu svobode v Sevnici
Združenje borcev za vrednote NOB, 
Občinski odbor Sevnica

sobota, 12. 11., 
ob 9:30

Položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v 
Sevnici Sodišče v Sevnici Združenje borcev za vrednote NOB, 

Občinski odbor Sevnica
sobota, 12. 11., 
ob 9:30 Hitropotezni šahovski turnir ob prazniku občine Sevnica Športni dom Sevnica Šahovski klub Milan Majcen Sevnica

sobota, 12. 11., 
ob 10.00

Spletni dogodek: poslanica Koordinacijskega odbora 
Društva izgnancev in beguncev Slovenije Sevnica ob 
občinskem prazniku

na spletni strani Občine 
Sevnica Koordinacijski odbor DIS Sevnica

sobota, 12. 11., 
ob 10.00

Tradicionalni Martinov pohod 
Od pletenke velikanke do Malkovških goric

pri pletenki velikanki v 
Tržišču Turistično društvo Tržišče

sobota, 12. 11., 
ob 10.00

Slavnostna seja občinske organizacije Združenja borcev za 
vrednote NOB

Grad Sevnica, dvorana 
Alberta Felicijana

Združenje borcev za vrednote NOB, 
Občinski odbor Sevnica

sobota, 12. 11., 
ob 14.00 Martinovanje na Studencu Studenec Društvo vinogradnikov Studenec

sobota, 12. 11., 
ob 18.00 Martinovanje z mažoretami Športni dom Sevnica Društvo TRG Sevnica

nedelja, 13. 11., 
ob 11.00

Blagoslov in pokušina mladega vina ob Martinovem na 
Razborju

Cerkev sv. Janeza Krstnika 
Razbor in Dom krajanov 
Razbor

KŠTD Blaž jurko Razbor pod Lisco

ponedeljek, 14. 11., 
ob 15:30

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

Predavalnica RK Sevnica 
(galerija Ana)

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

ponedeljek, 14. 11., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 15. 11., 
ob 8:30 Tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

Prijave: 051/680-220
torek, 15. 11., 
ob 15:30

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

Predavalnica RK Sevnica 
(galerija Ana

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

torek, 15. 11., 
ob 18.00 Recital: Zapoznela vrtnica - poklon Sevnici Kulturna dvorana Sevnica Društvo U3 Sevnica

torek, 15. 11., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 16. 11., 
ob 16.00

Otvoritev cestnih in vodovodnih ureditev na območju 
Drožanja in Metnega Vrha pri kapelici v Drožanju Občina Sevnica

četrtek, 17. 11., 
ob 17.00 Okrogla miza: Šport za vse, izzivi in priložnosti v Posavju Kulturna dvorana Sevnica Športna zveza Sevnica in Olimpijski komite 

Slovenije - Regijska pisarna Brežice
četrtek, 17. 11., 
ob 18.00

Odprtje likovne razstave XXII. Mednarodnega likovnega 
shoda Grad 2022 Grad Sevnica JSKD - Območna izpostava Sevnica

petek, 18. 11., 
ob 16.00 Delavnice sodobnega plesa Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 18. 11., 
ob 16.00 Brezplačne delavnice sodobnega plesa Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 18. 11., 
ob 17.00 - 12. 12. Odprtje likovne razstave Gordane Dobriha Galerija Krmelj Likovna sekcija Društva Svoboda Krmelj

petek, 18. 11., 
ob 18.00 Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 18. 11., 
ob 18.00

Koncert violinistke Nadežde Torkareve ob klavirski 
spremljavi Lovorke Nemeš Dular Kulturna dvorana Sevnica Glasbena šola Sevnica

sobota, 19. 11., 
ob 10.00 Turnir Društva invalidov Sevnica v pikadu Gasilski dom Šmarčna Društvo invalidov Sevnica

sobota, 19. 11., 
ob 10.00 Državno fullcontact karate prvenstvo Športni dom Sevnica Klub borilnih veščin Sevnica

sobota, 19. 11., 
ob 17.00 Praznovanje 110-letnice sokolstva v Sevnici Športna dvorana Sevnica Športno društvo Partizan Sevnica

sobota, 19. 11., 
ob 18.00 Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 20. 11., 
ob 11.00 Srečanje jubilantov Gostišče Dolinšek Društvo upokojencev Sevnica

ponedeljek, 21. 11., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica 

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

ponedeljek, 21. 11., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
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torek, 22. 11., 
ob 8:30 Tečaj računalništva za starejše Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 22. 11., 
ob 9.00

Ledeniški zaplati pod Triglavom in skuto ter alpski ledeniki 
kot kazalci podnebnih sprememb 2. del, mag. Miha Pavšek Kulturna dvorana U3 Sevnica, Sašo 041 467 439

torek, 22. 11., 
ob 18.00

Literarni večer s predstavitvijo knjige 
avtorja Ernesta Jazbinška Od hlapca do ... Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 22. 11., 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 22. 11., 
ob 19.30

Predstava - komedija: Boeing - Boeing (Špas teater)
za abonma in izven, predprodaja kart:  TA Doživljaj Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 23. 11., 
ob 16.00 Slavnostna podelitev štipendij Občine Sevnica Konferenčna dvorana 

Komunale Sevnica Občina Sevnica

četrtek, 24. 11., 
ob 17.00 Druženje s knjigo Kolonija 54 v Krmelju Literarna sekcija Društva Svoboda Krmelj

četrtek, 24. 11., 
ob 18:30 Koncert kvarteta saksofonov Xenon Kulturna dvorana Sevnica Glasbena šola Sevnica

petek, 25. 11.,
ob 16.00 Delavnice sodobnega plesa Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 26. 11., 
ob 15.00 Izdelovanje adventnega venčka Dom krajanov Razbor KŠTD Blaž jurko Razbor pod Lisco

nedelja, 27. 11., 
ob 9.00 Turnir Društva invalidov Sevnica v namiznem tenisu Športni dom Sevnica Društvo invalidov Sevnica

nedelja, 27. 11., 
ob 9.00 9. spominski turnir v šahu Društva invalidov Sevnica Športni dom Sevnica – 

sejna soba Društvo invalidov Sevnica

nedelja, 27. 11., 
ob 14.00

Otvoritev Vencembra 
in odprtje razstave adventnih venčkov

Loka pri Zidanem Mostu, 
ob Savi Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

nedelja, 27. 11., 
ob 15.00

Koncert Dobra volja je najbolja 
ob 20-letnici Ljudskih pevk s Telč Kulturna dvorana Tržišče Kulturno-športno društvo Telče - Ljudske 

pevke s Telč
ponedeljek, 28. 11., 
ob 17.00 Tečaj lego robotike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 29. 11., 
ob 17.00

Otroška predstava: Motovilčica
za abonma in izven, predprodaja kart:  TA Doživljaj Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 30. 11., 
ob 18.00

Predavanje zdravnice Sanele Banović 
s predstavitvijo knjige Spodbude Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 2. 12.,
ob 16. uri Delavnice sodobnega plesa Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 3. 12., 
ob 18.00 Gledališka predstava Šah mat Kulturna dvorana Sevnica JSKD - Območna izpostava Sevnica

Ansambel POTEP

CIK-CAK kvintet
letošnji zmagovalci na festivalu Slovenska polka in valček

Glasbena šola Sevnica

Folklorna skupina SPOMIN DU Sevnica

JUHU Glasbeni Mix

Rdečega križa Sevnica
za pomoči potrebne občane Sevnica

8. DOBRODELNI 
KONCERT

ŠPORTNI DOM SEVNICA

 prost vstop za otroke do 12 leta Vstopnina: 12 EUR 

Prodaja  kart:
TA Doživljaj Sevnica, Rdeči križ Sevnica

sreda, 9. november, ob 18.00

Voditelj: Darko Povše  

Ansambel JARICA

Ženski pevski zbor UTRINEK
Skupina MLADE ŽURERKE 

Galerija Grad Sevnica 

 

 

 

 

Klekljarska skupina »BUCIKE« vabi na 

ogled klekljarske razstave 
v Mosconovo galerijo na Grad Sevnica. 

Razstava bo na ogled od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022 v časovnem terminu:  

Delavniki: 11.00 - 17.00 

Vikend: 12.00 - 15.00 

Prisrčno vabljeni! 
 

Izvedbo omogočajo in podpirajo:  

                                                                             

Ko zadiši po domu… 
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VERJAMEMO V SEVNICO 
Spoštovani in spoštovane, 

za Vas in z Vami želimo: 
● snovati zdravo bivalno in poslovno okolje, prijazno do ljudi in narave, 
● omogočiti pogoje za zdrav način življenja, ki v ospredje postavlja osebo in družino ter krepi skupnostne 

odnose, 
● razvijati in ozaveščati okoljsko in prometno trajnostnost kot učinkovito in prijazno priložnost za vse, 
● ustvariti prostor odprtosti, vključenosti in povezanosti za razvoj ustvarjalnosti, samostojnosti ter podjetnosti. 

Za našo Sevnico, za zdravo, uspešno in povezano skupnost, 
naj bo Vaša izbira NSi Nova Slovenija Krščanski demokrati, 
z listo kandidatov za Občinski svet občine Sevnica: 
v volilni enoti št. 1: g. Matej Imperl, univ. dipl. ekonomist, svetovalec za razvoj 

ga. Martina Gorjup, dipl. ekonomistka, prodajalka 
 
v volilni enoti št. 2: g. Matjaž Traven, dipl. upr. organizator, podjetnik 

 
v volilni enoti št. 3: g. Danilo Marin, univ. dipl. inž. strojništva, podjetnik 

 
v volilni enoti št. 4: g. mag. Edvard Turk, univ. dipl. inž. elektrotehnike, vodja enote 

ga. Melita Bunderšek, univ. dipl. ekonomistka, vodja računovodstva 
 

ZA BOLJŠO SEVNICO 
IN BOLJŠI SVET! Na

ro
čn
ik:

 N
Si 

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 ...
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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

0

5

25

75

95

100

oglas klobasa in salame

4. oktober 2022 10:18:01

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

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

 

 �� � � � �

�  €‚ƒ„…� €†‡ ‡‡€‚ƒ„…� €†

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

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

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO

GRADBENA MEHANIZACIJA

Lesoton premazi za les so delani po originalni 
recepturi, ki omogoča globoko vpijanje, dihanje, 
dolgotrajno zaščito, ne poka, se ne lušči ter 
zagotavlja zelo enostavno obnovo lesa.

GRAJSKE NOVICE
NAROČILO OGLASOV:

051 680 288
grajske-novice@kstm.si

www.kstm.si
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Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.11.2022 na: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

Razvedrilo

FR. KEMIK
IN MIKRO-

BIOLOG
(LOUIS)

KOSTNI 
TUMOR

NAREČNO 
IME ZA 

ŠTORKLJO

AMERIŠKA 
PISATE-

LJICA
(AMY)

PESNIK 
ANAKREON-

TIKE

UMORJENI
INDIJSKI 
POLITIK
GANDHI

PISMO-
NOŠA

GLAVNO 
MESTO 
KAZAH-
STANA

MANJŠA
PTICA
PEVKA

SLAST,
APETIT

12. IN 25.
ČRKA

ABECEDE
PERGAMSKI

KRALJ
ERVIN
OGNER

SLOVENSKI
MECEN
(ŽIGA)

ARISTO-
TELES

(KRAJŠE)
ILIRSKO

LJUDSTVO

UMRLI
ANGLEŠKI

PEVEC
(ROBERT)

HOMERJEV
EP

ABELOV
BRAT

IZUM

ALBERTO
TOMBA

BIKO-
BOREC, 

OBOROŽEN 
S SULICO

KIT. FIL.
(ZI)

VOTLA
MERA ZA 

ŽITO

SINJSKA
VITEŠKA
IGRA NA 
KONJU

MESTECE
JUGO-

VZHODNO 
OD RIMA

LETOVIŠČE
NA BRAČU

VRSTA
TEKSTILA

LIJAK,
LIV

ANTIČNA
DONAVA
KAMP ZA
TURISTE
Z VOZILI

TED
LIGETY

NAR. PARK
VZHODNE

AFRIKE

KIRGIŠKI
EP

PRESO-
JEVALEC

GERARDO
IGLESIAS

EDGAR
DEGAS

VEGETARI-
JANEC

SL. PEVEC
(ADI)

JAMAJŠKA
GLASBENA

ZVRST
SL. DRAM.

(IVAN)

MANJŠA
RASTLINA

TRETJE
NAJVEČJE
MESTO V 

SLOVENIJI

MONGOL-
SKA VLA-
DARSKA

DINASTIJA

ROJSTNI 
KRAJ 

DRAGOTINA 
KETTEJA

SODRGA,
SVOJAT

CESTNI
ZAVOJ

GOVORCI
IKAVŠČINE
AMERIŠKI
REŽISER

(THOMAS)

SREDSTVO 
ZA LOKALNO 
ANESTEZIJO

ANGLEŠKI
IGRALEC
COWARD

PEVEC
JÜRGENS

GOROVJE 
V JUGO-

ZAHODNI 
BOLGARIJI

NASVET,
PODUK

EVA
LONGORIA

LOJZE
KRAKAR

RIKO
DEBENJAK

EDAMSKI
SIR V

RDEČEM
OVOJU

NAŠA 
PEVKA

ŠVAJGER

LITERARNA 
JUNAKINJA 

AGATHE
CHRISTIE

(JANE)

VISOKO
ODLIKO-

VANJE

INCE: ameriški režiser, MANAS: kirgiški ep, ALATRI: mestece v Italiji, OSTEOM: kostni tumor

GRAJSKE NOVICE
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REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je: 
Steve CArell

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Sandra Grahelj, Jablanica 19, 8294 Boštanj,
2. nagrada: Franc Humar, Dolnje Brezovo 7, 8283 Blanca
3. nagrada: Janez Stegenšek, Dolenji Boštanj 20a, 8294 Boštanj 

VICOTEKA

zobotrebCi 

Dva zobotrebca sta se sprehajala in sta videla ježa. 
Prvi je rekel:«O, avtobus,« drugi pa:«končno, vse 
me že boli od skakanja!«

kje je Cedilo?

Vpraša mama Janezeka, kje je cedilo. Pa Janezek 
odgovori: »V smeti sem ga vrgel, ker je imelo 
luknje.«

SKRIVNI KOTIČEK – ALI  PA TUDI NE
Se nAhAjA nA nASlovniCi (fotogrAfijA SpodAj). 
 »Kje se nahaja ta občinski grb?«

IZREK ZA LEPŠI DAN

Modri ljudje iMAjo 
notrAnji občutek zA to, 

kAj je lepo, 
in nAjvečjA ModroSt 

je zAupAti teMu občutku 
in Se Mu prepuStiti. 

odgovor nA vprAšAnje, 
kAj je prAv, 

tiči v človekovih prSih. 
zAupAj Si! 

    Aristotel

NAGRADE ZA MESEC NOVEMBER
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica

2. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica

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

UGANKA 
zA brihtne glAvCe 

Štiri noge ima, a hoditi ne more, ne zna.

Kaj je to?

rešitev ugAnke zA brihtne glAve 
iz prejšnje številke
 Prvi je imel 10 gob drugi pa 14 gob.

izžrebAneC:
 Aljoša Deželak, Šmarska cesta 15, Sevnica 

rešitev SkrivnegA kotičkA
iz prejšnje številke je: 
 Maskota na sliki vabi na aktivnosti 
 Sevnica giba z lisičko

izžrebAneC:
 Vladimir Zalokar, Prvomajska 25, Sevnica

POVEŽITE IN POBARVAJTE ...

kdo nAS gledA?
Tri prejete rešitve bomo nagradili.



Neodvisni kandidat

Aleš Žibert
Za župana Občine Sevnica.

Naprej, Sevnica!
Priložnost za vse.

S podporo:

NEODVISNA
LISTA

za razvoj 
krajevnih skupnosti 

občine Sevnica

Temelj v lokalni skupnosti je oblikovanje vzpodbudnega, varnega, razvojno naravnanega 
in za življenje prijetnega okolja. Zastavljeni cilji razvoja v okviru mojega županovanja 
so usmerjeni v uspešno prepoznavanje potreb posameznikov, krajevnih skupnosti, 
organizacij in družbe kot celote.

Razvoj je proces, ki ga je potrebno pospeševati, spodbujati in usmerjati. Za aktivno in 
ambiciozno napredovanje občine si bom z ekipo članov občinskega sveta iz liste SLS 
prizadeval tudi v prihodnje. Z uresničevanjem projektov dvigujemo raven kakovosti 
življenja v naši občini, spreminjamo podobo naših krajev in ustvarjamo okolje, ki je 
privlačno za bivanje in delo za vse generacije. 

MOBILNOST IN UREJENE CESTNE POVEZAVE 
ZA VARNE VSAKDANJE POTI: Nadaljevanje 
sistematičnega urejanja lokalne cestne 
infrastrukture, rekonstrukcija ceste Loka–
Račica–Breg, rekonstrukcija ceste Šentjanž–
Glino, izgradnja krožišča v Šmarju in na Radni, 
izgradnja podvoza Boštanj, izgradnja nadvoza 
z obvoznico Blanca, izgradnja mostu na Logu, 
ureditev območja ŽP Sevnica s prenovo postaje, 
sistem izposoje koles in razvoj kolesarske mreže, 
povečanje števila parkirnih mest. 

PODPORA ZDRAVSTVU IN SKRB ZA ŠIBKEJŠE: 
Podpora razvoju zdravstvenih in preventivnih 
programov, podpora delovanju humanitarnih in 
prostovoljskih organizacij. 

OBČINA, PRIJAZNA DO VSEH: Ureditev dnevnega 
centra, varovanih stanovanj in gradnja novega 
doma za starejše, ureditev prostorov za mladinske 
dejavnosti, zagotavljaje visokega bivanjskega 
standarda za mlade družine.

ŠOLSKA IN PREDŠOLSKA VZGOJA,  
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE: Zagotavljanje 
ustreznih kapacitet za vrtčevske otroke, 
dokončanje dogranje OŠ Blanca, gradnja nove OŠ 
Ana Gale Sevnica, gradnja nove OŠ Krmelj, obnova 
športnih površin pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
atletska steza v Športnem parku Krmelj, ureditev 
športnih površin pri OŠ Milana Majcna Šentjanž. 

MODERNO, PRIVLAČNO, ČISTO IN VARNO OKOLJE: 
Širitev mreže kanalizacijskih in čistilnih naprav, stalna 
preskrba s pitno vodo za vse kraje v občini, urejanje 
območij za individualno gradnjo, aktivni pristop k 
reševanju stanovanjske problematike, umestitev 
sončnih elektrarn na javne objekte, podpora razvoju 
gasilske službe in nakup reševalnega vozila Multistar. 

PODPORA RAZVOJU GOSPODARSTVA, 
PODJETNIŠTVA, OBRTNIŠTVA, KMETIJSTVA 
IN TURIZMA: Sprememba prostorskih aktov 
glede na izražene potrebe, urejanje komunalne 
infrastrukture, gradnja namakalnih sistemov, aktivno 
povezovanje ponudnikov turističnih storitev, nadaljnji 
razvoj prepoznavnih turističnih destinacij, razvoj 
kolesarskega in ribiškega turizma. 

UREJENE JAVNE POVRŠINE IN PROSTORI, 
KULTURNI OBJEKTI: Ureditev starega mestnega 
jedra, obnova Slomškovega doma, izgradnja centra  
za kulturo v Sevnici, ureditev območja Kmečke 
tržnice, dodatne parkovne površine in ozelenitev 
mesta.

Vabim Vas, da se udeležite lokalnih volitev  
20. novembra 2022 in svoj glas zaupate meni 
in kandidatom za člane občinskega sveta 
iz kandidatne liste SLS. Vaše zaupanje 
bomo upravičili z odgovornostjo, zavzetostjo 
in strateško naravnanostjo uresničevanja 
zastavljenih ciljev.

 

Spoštovane občanke, spoštovani občani, volivke in volivci. 

Naročnik: Slovenska ljudska stranka, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana  

Oglasi


