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Intervju

Na letošnjem 11. ocenjevanju modrih 
frankinj, ki je potekalo v sklopu Festivala 
modre frankinje, je naziv prvaka Festivala 
modre frankinje prvič v zgodovini ostal 
na domačih, občinskih tleh. Strokovno 
komisijo je prepričala modra frankinja 
letnik 2017, ki jo je pridelal David Kozinc iz 
Vin Kozinc na Dolnjih Impoljah. 

Vaša vinska klet je osvojila različne nazive, med 
njimi več naslovov županovo vino, leta 2018 tretje 
mesto in leta 2019 prvo mesto na ljubljanskem in 
zagrebškem Salonu penečih vin, kar potrjuje stalno 
kakovost in izboljševanje vašega dela. Kaj vam 
pomeni to, da ste postali 11. prvak Festivala modre 
frankinje v Sevnici, na katerem sodelujete že vse od 
začetkov?
Če se spomnim prvega festivala, ko nismo vedeli, kaj 
sploh pričakovati, se je v 11 letih veliko spremenilo. 
Ne le, da se je izboljševal festival, izboljšali so se tudi 
kultura pitja vina v lokalnem okolju in naša vina. 
Pričakovanje obiskovalcev je bilo vsako leto večje, 
kar je za vinarja tudi motivacija in hkrati spodbuda, 
da se izobražuje, postaja boljši, še posebno, če 
hoče biti tudi konkurenčen na trgu. V resnici gre za 
neizprosen boj. Bi rekel, da je to recept, da prihajaš 
do boljših rezultatov. Tako mi to, da smo postali prvak 
11. Festivala modre frankinje pomeni predvsem 
potrditev, da delamo dobro in prav ter se razvijamo v 
pravo smer. To je priznanje za celotno družino in ljudi, 
ki delajo z nami. S takšnim priznanjem se potem vse 
to poplača. In je hkrati tudi motivacija za naprej.

Letošnji festival je bil spet v grajskem parku. To je 
bila priložnost, da ste vinarji ponovno stopili v stik 
z vinoljubci in jim ponudili najboljša vina, pridelana 
iz modre frankinje. Kakšen vtis je pustil letošnji 
festival modre frankinje in kakšen pomen imajo 
po vašem mnenju tovrstni dogodki za promocijo 
vinske kulture?

Dogodki, kot je festival modre frankinje, imajo 
nedvomno velik pomen za vinarje in obiskovalce. 
Na enem mestu je mogoče pokusiti veliko različnih 
modrih frankinj, kar je edinstveno, saj bi si brez tega 
človek moral vzeti neprimerljivo več časa, da bi lahko 
obhodil vse kleti in tudi strošek bi bil neprimerljivo 
višji. Tako da je super, da je bilo letos spet mogoče 
organizirati ta festival. Čeprav je bilo obiska zaradi 
epidemiološke situacije manj kot pretekla leta, sem 
vesel, da se je spet začelo. Za nas kot prvaka je sicer 
manjši obisk mogoče mala škoda, ampak na splošno 
sem zadovoljen. 

Z modro frankinjo imate zasajeno eno četrtino vseh 
vinogradov, kar je največ od vseh sort. Kje vse se 
znajde ta avtohtona slovenska sorta?

Frankinja se odlično obnese v maceraciji, kot je prvak. 
Gre za vino, ki je macerirano 10–14 dni in potem 
zori v barikih. To je klasika. Mi iz modre frankinje 
pridelujemo še rose, pri katerem poskušamo ujeti 
provansalski stil roseja, v katerem se izražajo sočnost, 
svežina in sadnost. Iz modre frankinje pridelujemo 
tudi peneče se vino. Kot blanc the noirs in kot rose. 
Pri peninah ima modra frankinja zelo pomembno 
mesto v naši kleti. Smo eni redkih, ki se pri peninah 
odločamo in delamo z modro frankinjo. Večina 
vinarjev v Posavju se odloča za žametno črnino. Mi 
delamo na eni strani žametno črnino, na drugi pa z 
modro frankinjo. Že od začetka in ker je imamo tudi 
največ. Zdi se mi, da je pomembno, da jo vključujemo 
tudi v penine. In glede na to, da je bila Zara brut rose 
prvak festivala, mislim, da delamo v pravi smeri. Tudi 
strokovnjaki, svetovalci, ki pokušajo naše penine, 
vidijo v njih več strukture, telesa, ki ga da modra 
frankinja. Žametna črnina daje eleganco, strukturo, 
telo pa modra frankinja. Če znaš prav skombinirati, 
dobiš vrhunsko penino. 

Kulinarika in vino, poleg gradov, verjetno postajata 
najbolj prepoznavna turistična produkta Posavja. 
Vidite v tem tudi sami kakšno priložnost in kakšni 
so vaši načrti glede tega?
Vse, kar zaslužimo, vračamo v dejavnost. Za nas je 
bila kakovost vina vedno najpomembnejša, za kar 
so pomembni vinograd, klet in predelava. Vse to je 
temelj, da pripraviš kakovostno vino, ki ga potem z 
veseljem dostaviš v restavracije, pred gosta. Žal pa 
nam še ni uspelo imeti prostora, ki bi bil namenjen 
izključno degustacijam. In to je gotovo velika škoda, 
saj prav zato niti nimamo veliko degustacij. Imamo 
pa željo in načrte. Na Dedni gori, kjer imamo staro 
domačijo in kjer je tudi večina naših vinogradov, 
bomo postavili objekt, v katerem bomo našim 
gostom lahko predstavili naša vina. Namenjen bo 
izključno degustacijam.

Za konec pa še namig našim bralcem. Zakaj po 
vašem mnenju izbrati modro frankinjo?
Modra frankinja je sorta, ki je drugačna od drugih, 
uveljavljenih rdečih sort, kot so cabernet sauvignon, 
modri pinot, s katerima jo radi primerjamo. Mislim, 
da je modra frankinja bolj elegantna, vsaj pri nas v 
Posavju. Vsebuje tudi največ resveratrola od vseh 
rdečih vin, je naša avtohtona sorta, sadili so jo že 
naši predniki in na to bi morali biti ponosni. Njena 
kakovost se ne kaže le v klasični, macerirani različici, 
temveč tudi v rosejih in peninah in tako lahko zadosti 
različnim okusom. Mislim, da je preprosta prava 
sorta, da bi jo morali ceniti in si jo zato tudi večkrat 
privoščiti. 

Pogovarjala se je Annemarie Culetto.

David Kozinc

Foto: Rok Petančič, Provino

Foto: Rok Petančič, Provino
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok Felicijan - 
tehnični urednik, Annemarie Culetto, Eva Urh, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, 
Tanja Urek, Petra Biderman, Sanja Slemenšek.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala in arhiv KŠTM 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 oktobra 2021, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 9. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
Spet smo po krajšem premoru z vami. Spet 
bomo pisali in se družili ob različnih zgodbah in 
doživetjih. 
Bogato in pestro dogajanje, veliko lepega in tudi 
nepopolnega, nas bo spet vodilo v privilegirane 
možnosti, da bomo lahko ustvarjali nove 
okoliščine, oblikovali nova mnenja, se privadili 
novemu načinu življenja. 
Dopuščeno nam je navdušeno, kritično, z 
distanco in brez vnaprej izoblikovanih mnenj 
gledanje v prihodnost.
Časopis poskuša pisati, sporočati in ravnati 
mimo interesnih skupin. Vseeno nam je, kam 
kdo spada, radi imamo ljudi, vredne zaupanja, še 
posebno tiste s talentom ali dobro zgodbo, tiste, 
ki znajo navdihniti, in tiste, ki nikoli ne obupajo.
Vedno znova ugotavljamo, da je treba za 
kakršenkoli napredek zapustiti območje udobja. 

Tako je tudi v naši skupini, skupini različnih 
avtorjev, ki skrbimo za aktualnost novic, za 
razvedrilo, za to, da ostajamo zanimivi. 
Trudimo se razrešiti vse dvome, preslišati kritiko, 
sprejemati dobre napotke in čim bolj zanimivo 
predstaviti tisto, kar si v različni meri želimo tudi 
kot posamezniki še naprej doživljati, čutiti, hoteti.

Prepričani smo, da je kakovostno ustvarjanje 
mogoče v vseh okoliščinah. Zato vam hvala za vse 
pohvale, kritike, predloge. Predvsem pa hvala 
za vaše sodelovanje. Veseli smo, da se odzovete 
vedno, ko začutite, da vas potrebujemo.

Prepustite se branju na naslednjih straneh in 
vsake številke, ki bo tej sledila. 

Mojca Pernovšek

FUNDACIJA 
CTNNB1

Fundacija CTNNB1, Ustanova za raziskave na področju genske
terapije je neprofitna organizacija z namenom izboljšati
življenja otrok z diagnozo redkih genskih bolezni, ki jim
onemogočajo normalne življenjske funkcije.

Ustanova za raziskave 
na področju genske terapije

WWW.C T N N B 1 - FO U N DAT I O N .O R G /S L

OTROŠKI BAZAR
KORAKI ZA URBANA

od 9.30 (otvoritev) 
do 17.00

SOBOTA - 11. 9. 2021

VSTOP PROST

SEVNICA

9.30  ... OTVORITVENI POZDRAV Z OLIMPIJCEM in
             OTVORITEV "MINI OLIMPIJADE" S FOKSI
              ◆  artSTUDIO URBAN - izdelava majic URBAN in tattoo
10.30 ... ŠTETJE KORAKOV in POHOD na Sv. ROK „KORAKI ZA URBANA“
            PD Lisca Sevnica

11.00 ... Začetek tenis turnirja »URBAN OPEN TURNIR« 
Teniška akademija Gospod Ficko            

11.45 ... LUTKOVNA PREDSTAVA »Trije prašički« (GLG Sevnica)

12.30 ... URBANOVA ZABAVA z ZABAVNO KREATIVNIMI ANIMATORJI
◆  mini disko s KLOVNOM
◆  talenti
◆  TIK TOK party
◆  Mini kraljestvo - paintball, nerf ...
◆  glasba: ALEN ZABASU, SARAH SENICA
◆  srečelov, stojnice, napihljiva igrala in ŠE in ŠE

15.00 ... ROMANA KRAJNČAN
16.00 ... NIPKE
17.00 SKUPAJ SMO USPELI ... 

SEVNICA
ŠPORTNI DOM

Vabljeni
Bazar lahko obiščete v skladu z veljavnimi navodili NIJZ.

ROMANA KRAJNČAN

„MINI OLIMPIJADA" S FOKSI
PD Lisca Sevnica 
ŠTETJE KORAKOV in 
POHOD NA Sv. ROK
Teniška akademija Gospod Ficko 
URBAN OPEN TENIS TURNIR 
MINI KRALJESTVO in 
KREATIVNI ANIMATORJI
LUTKOVNA PREDSTAVA 
»Trije prašički« (GLG Sevnica)

NIPKE
ALEN ZABASU
SARAH SENICA

Svetovni dan turizma

Ponedeljek, 27. 9. 2021, 
ob 17. uri

LISCA

ODPRTJE

ZELENEGA OKNA

 v sodelovanju s  

Tončkov dom na Lisci, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in PD Lisca Sevnica
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Občinske strani

Razpis za občinska priznanja
Objavljen je razpis za zbiranje predlogov za 

dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2021. 
Občina ob svojem prazniku, 12. novembru, 

podeljuje priznanja občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 

klubom, združenjem, drugim organizacijam 
in skupinam, ki pomembno pripomorejo k 
boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu 
življenju občanov, razvoju in ugledu Občine 
Sevnica na področju gospodarstva, kulture, 
športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, 

zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti.

Predloge za podelitev priznanja lahko podajo 
občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, 

druge organizacije in skupine ter organi lokalne 
skupnosti. 

Rok za oddajo predlogov je 10. september 2021. 
Razpis je objavljen na spletni strani 

Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si.

V Loki pri Zidanem Mostu smo 22. avgusta slovesno 
počastili spomin na izjemno življenje in delo 
akademika in pisatelja dr. Alojza Rebule. Po sveti 
maši, ki jo je vodil njegova eminenca, kardinal dr. 
Franc Rode, sta doprsni kip kot trajno obeležje 
življenja dr. Rebule pred župnijsko cerkvijo sv. Helene 
odkrila predsednik države Borut Pahor in predsednik 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Peter 
Štih. Kip, ki stoji ob obeležjih Primoža Trubarja in 
Dragotina Ferdinanda Ripšla, je izdelal kipar Zoran 
Poznič. 

O izjemnem življenju in delu akademika so na 
slovesnosti spregovorili kardinal dr. Franc Rode, 
ki je kip tudi blagoslovil, ministrica za Slovence v 
zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch, prof. 
Neva Zaghet in župan Srečko Ocvirk. Slovesnosti se 
je med drugimi visokimi gosti udeležil tudi minister 
za kulturo dr. Vasko Simoniti. Navzoči so bili številni 
sorodniki dr. Alojza Rebule in krajani Loke. Slovesen 
bogoslužni dogodek z odkritjem in blagoslovom 
kipa je ob pomoči krajanov, domačih društev in 
lokalne skupnosti potekal pod okriljem Župnije 
Loka pri Zidanem Mostu, ob izjemnem prizadevanju 
domačega župnika Janeza Furmana.

Predsednik države Borut Pahor 
in predsednik Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti dr. Peter Štih

Slovesno odkrili doprsni 
kip akademika in pisatelja 
dr. Alojza Rebule

»Živi zdravo. Potuj trajnostno.« To je poziv 
jubilejnega, že 20. Evropskega tedna mobilnosti, ki ga 
praznujemo od 16. do 22. septembra. 

Tej vsakoletni akciji se z veseljem pridruži tudi Občina 
Sevnica, ki skupaj z društvi in organizacijami pripravlja 
program vsebin ob tednu mobilnosti. 

Objavljen je na naši spletni strani www.obcina-
sevnica.si in bo javnosti posredovan tudi v drugih 
sredstvih obveščanja. Vabljeni k spremljanju in 
sodelovanju. 

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

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 18. septembra 2021,

s startom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.
 

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz Brežic do izhodišča  
v Radečah bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:16  

s postanki na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 10:00  Sevnica – parkirišče pred HTC
 11:30 Krško – Raceland
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato 
je potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo na lastno 

odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno 16. septembra 2021, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si ali damjan.zerjav@brezice.si.

Vse udeležence pozivamo, da spoštujejo omejitve v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s COVID-19.

Vabljeni!

Evropski teden mobilnosti 
Dne 1. septembra se začenja novo šolsko leto, polno 
novih izzivov in pričakovanja. V sevniški občini deluje 
sedem vzgojno-izobraževalnih zavodov: OŠ Sava 
Kladnika Sevnica s podružnicama v Loki pri Zidanem 
Mostu in na Studencu, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ 
Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ 
Milana Majcna Šentjanž. V novo šolsko leto letos 
vstopa 1554 šolarjev, med njimi je 183 prvošolcev. 
V vrtce na območju sevniške občine, ki delujejo na 
osmih lokacijah, bo na začetku septembra vključenih 
752 otrok v 43 oddelkih.
Kot največja trenutno aktualna investicija se 
pospešeno izvaja obnova objekta Panorama v 
Boštanju, ki bo najpozneje do konca oktobra sprejel tri 
oddelke vrtca. Na šolah so v poletnem času potekala 
različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, 
skladno s potrebami in v dogovoru z ravnatelji šol. 
Letošnje novosti, ki bodo med drugim septembra 
pričakale šolarje in zaposlene: novi gospodinjski 
učilnici OŠ Boštanj in OŠ Milana Majcna Šentjanž, 
obnova dela tal na OŠ Sava Kladnika Sevnica, obnova 
tal v krmeljskem vrtcu, didaktične novosti na OŠ Ane 
Gale Sevnica, več obnov zunanjih športnih površin in 
druge, tudi osvežitve cestnih talnih označb za večjo 
prometno varnost otrok.
Vsem želimo prijetne ter predvsem zdrave in varne 
šolske dni.

Naj bo novo šolsko leto 
predvsem zdravo in veselo

 16.–22. SEPTEMBER 2021
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Namesto v koloni preživi dan na zabavi.  
1.	 	V	službo,	šolo	ali	

trgovino	se	odpravi	
brez	avtomobila.

2.		 	Hodi,	kolesari,	rolkaj	za	
boljše	počutje,	krepkejše	
zdravje	in	nižje	stroške.

3.		 	Na	pot	povabi	svoje	
bližnje,	prijatelje,	znance,	
sošolce	ali	sodelavce.

EVROPSKI
TEDEN
MOBILNOSTI

L E T

#evropskitedenmobilnosti

Živi zdravo. Potuj trajnostno.  

 Kardinal dr. Franc Rode

Prireditve 
ob občinskem prazniku 

Bliža se november, ki je po tradiciji namenjen 
praznovanju občinskega praznika, druženju in 

povezovanju. Priprava tradicionalnega koledarja 
dogodkov ob občinskem prazniku zahteva 

predvsem odgovornost, da tradicijo prilagodimo 
razmeram časa. Društva, zveze društev ter 

podjetja in organizacije v občini Sevnica vabimo, 
da nas seznanite o nameri priprave dogodkov v 

počastitev občinskega praznika, za katere menite, 
da jih bo mogoče izvesti oziroma prilagoditi dani 

situaciji.  
Naprošamo vas, da nam podatke na izpolnjenem 

obrazcu, dostopnem na občinski spletni, 
posredujete najpozneje do 30. septembra 2021 
na naslov Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica) ali po e-pošti kabinet.zupana@obcina-
sevnica.si. Ob spremljanju aktualnih priporočil 
pristojnih institucij bomo skupaj z organizatorji 
sproti presodili možnosti in primerne načine 

izvedbe dogodkov. 
Za dodatne informacije in pojasnila lahko 

pokličete v Kabinet župana Občine Sevnica na 
telefonsko številko 07/81 61 213.
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POBUDA OBMOČJE 
ključna beseda  
za glasovanje 

Postavitev stojal za kolesa pri novem igrišču na Blanci Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA1 

Nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA2 

Obnovitev dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA3 

Postavitev ograje za lovljenje žog v Rovišču pri Studencu Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA4 

Ureditev razsvetljave na odru Gasilskega doma Studenec Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA5 

Nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici 
Krajevne skupnosti Blanca 

Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA6 

Postavitev hidranta na območju zaselka Agrež Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA7 

Sanacija prostora DoMladih Območje 2: KS Sevnica POBUDA8 

Dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi Območje 2: KS Sevnica POBUDA9 

Posodobitev oglasnih stebričev v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA10 

Posodobitev uličnih košev v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA11 

Postavitev urbane opreme na območju Bazena Sevnica Območje 2: KS Sevnica POBUDA12 

Posodobitev novoletne okrasitve v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA13 

Ocvetličenje mesta s poudarkom na medovitih cvetlicah Območje 2: KS Sevnica POBUDA14 

Sanacija sanitarij in večnamenskega prostora Večnamenskega 
doma Šmarčna 

Območje 3: KS Boštanj POBUDA15 

Osvežitev prostorov TVD Partizan Boštanj Območje 3: KS Boštanj POBUDA16 

Postavitev defibrilatorja na Konjskem Območje 3: KS Boštanj POBUDA17 

Postavitev defibrilatorja na Lukovcu Območje 3: KS Boštanj POBUDA18 

Zamenjava inventarja in izboljšave v večnamenskem domu na 
Logu 

Območje 3: KS Boštanj POBUDA19 

Postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob 
Savi na Logu 

Območje 3: KS Boštanj POBUDA20 

Dvignjena lesena pot čez nizko barje Tk pav Območje 4: KS Krmelj in Šentjanž POBUDA21 

Ureditev turistično informacijske točke in postajališča za 
avtodome v Šentjanžu 

Območje 4: KS Krmelj in Šentjanž POBUDA22 

Ureditev vasi Leskovec Območje 4: KS Krmelj in Šentjanž POBUDA23 

Postavitev košev za košarko na športnem igrišču v Češnjicah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA24 

Javne solarne svetilke na Škovcu Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA25 

Postavitev defibrilatorja na Dolnjih Orlah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA26 

Postavitev fitnes naprav ob igrišču v Tržišču Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA27 

Postavitev otroških igral na Telčah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA28 

Nakup in postavitev klopi v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA29 

Parkirišče za Lovrenc in komunalni otok Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA30 

Ureditev lesene parkovne opreme na Razborju Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA31 
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V soboto 31. julija, smo se na Malkovcu zbrali 
pohodniki na tradicionalnem pohodu v Čehnarjevo 
dolino. Preko Malkovca, Slančjega vrha in Krsinjega 
vrha smo se spustili v Čehnarjevo dolino in tam 
pripravili krajši kulturni program, govornik Janez 
Valant pa je slikovito opisal, kaj se je v tej skriti 
dolinici dogajalo med drugo svetovno vojno. Poleg 
domačinov, ki so se uprli okupatorju, sta na tem 
mestu med drugimi delovala tudi pozneje legendarna 
partizanska poveljnika Stane Potočar Lazar in Dušan 
Švara Dule. 

Valant je spomnil tudi na 2. avgust 1942, ko so fašisti 
na Malkovcu požgali 43 poslopij in ustrelili sedem 
talcev, številne druge pa so zaprli. Do konca vojne 
je iz teh krajev 51 ljudi za svobodo darovalo svoja 
življenja, številni so izgubili svojo mladost in zdravje 
po raznih taboriščih, veliko družin pa je ostalo brez 
domov. 
Čeprav se ti dogodki počasi umikajo v zgodovino, 
živih prič pa skorajda ni več, je prav, da se spomnimo 
teh dogodkov in ljudi, ki so jih krojili. Veliko število 
pohodnikov, tudi mladih, govori o tem, da ljudi 
zanimajo ti usodni zgodovinski dogodki. In najlepše 
je, če se z njimi seznanimo kar tam, kjer so se zgodili.

Tomaž Kužner

Skupinska slika
Foto: Stanko Markovič

Tradicionalni pohod 
v Čehnarjevo dolino

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Sevnica je 23. junija 2021 zvečer na sevniškem 
gradu organiziralo slovesnost ob 30. obletnici naše 
samostojne in neodvisne države. Po himni, ki jo je 
zapela Ema Štigl, učenka petja v Glasbeni šoli Sevnica, 
je zbrane nagovoril predsednik OZVVS Sevnica Ivan 
Cajner. O pomenu zgodovinskega osamosvojitvenega 
procesa in dogodkov, ki so se zgodili pred 30 leti, 
je spregovoril slavnostni govornik, vojni veteran in 
upokojeni brigadir Slovenske vojske Alojz Završnik. 

V nadaljevanju programa je vojni veteran in 
upokojeni polkovnik Slovenske vojske Mitja Teropšič 
predstavil svojo novo knjigo z naslovom Posavski 
teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991. V knjigi, ki 
jo je predstavil skupaj s predsednikom Pokrajinskega 
odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje 
Antonom Supančičem, je opisan tudi pomemben 
delež sevniških pripadnikov Teritorialne obrambe v 
bitki v Krakovskem gozdu. Knjigo, ki jo je podprlo tudi 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Sevnica in Občina Sevnica, so vsi veterani prejeli 
brezplačno v branje. 

V Dvorani Alberta Felicijana 
so si nato obiskovalci prvič 
ogledali skrajšani verziji dveh 
dokumentarnih filmov iz 
prelomnih dni junija in julija 
1991. 
Prvi film, ki ga je posnel pokojni 
sevniški snemalec Franci 
Pavkovič, prikazuje občinsko 
proslavo ob osamosvojitvi 
Slovenije 26. junija 1991 
zvečer na sevniškem Glavnem 
trgu s sajenjem lipe slovenske 
državnosti v parku pred 
občinsko zgradbo. 
Drugi film, ki ga je posnel 
Sevničan Jože Teraž, 
prikazuje utrinke iz časa 
osamosvojitvene vojne v 
Sevnici med 28. junijem in 3. 
julijem 1991. 
Prireditev je povezoval Oskar 
Zoran Zelič. 
Za konec je Aktiv kmečkih 
žena iz Boštanja vse pogostil 
z dobrotami njihovega kraja 
ob obujanju spominov 
na dogodke iz časa 
osamosvojitvene vojne. 

Vir: Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Sevnica

Proslava OZVVS Sevnica na dvorišču Gradu Sevnica. 
V ospredju sta predsednik OZVVS Sevnica Ivan Cajner in 

slavnostni govornik Alojz Završnik. Foto: Ljubo Motore##

Proslava OZVVS Sevnica 
v počastitev 30. obletnice 
obrambe naše domovine 

Fundacija CTNNB1, DBV Ippon, KŠTM in Občina 
Sevnica bodo 11. septembra v Sevnici organizirali 
otroški bazar Koraki za Urbana. 

Vabljeni, da skupaj pomagamo izboljšati življenje 
otrok z diagnozo redkih genskih bolezni. 
Več na tretji strani.

Miran Grubenšek

FUNDACIJA 
CTNNB1

Fundacija CTNNB1, Ustanova za raziskave na področju genske
terapije je neprofitna organizacija z namenom izboljšati
življenja otrok z diagnozo redkih genskih bolezni, ki jim
onemogočajo normalne življenjske funkcije.

Ustanova za raziskave 
na področju genske terapije

WWW.C T N N B 1 - FO U N DAT I O N .O R G /S L

OTROŠKI BAZAR

KORAKI ZA URBANA

od 9.30 (otvoritev) 
do 17.00

SOBOTA - 11. 9. 2021

VSTOP PROST

SEVNICA

9.30  ... OTVORITVENI POZDRAV Z OLIMPIJCEM in
             OTVORITEV "MINI OLIMPIJADE" S FOKSI
              ◆  artSTUDIO URBAN - izdelava majic URBAN in tattoo
10.30 ... START POHODNIKOV do Sv. Roka in nazaj „KORAKI ZA URBANA“
11.00 ... Začetek tenis turnirja  »URBAN OPEN TURNIR«
11.45 ... LUTKOVNA PREDSTAVA »Trije prašički« (GLG Sevnica)
12.30 ... URBANOVA ZABAVA z ZABAVNO KREATIVNIMI ANIMATORJI

◆  mini disko s KLOVNOM
◆  talenti
◆  TIK TOK party
◆  Mini kraljestvo - paintball, nerf ...
◆  glasba: ALEN ZABASU, SARAH SENICA
◆  srečelov, stojnice, napihljiva igrala in ŠE in ŠE

15.00 ... ROMANA KRAJNČAN
16.00 ... NIPKE
17.00 SKUPAJ SMO USPELI ... 

SEVNICA
ŠPORTNI DOM

Vabljeni
Bazar lahko obiščete v skladu z veljavnimi navodili NIJZ.

Koraki za Urbana, 
Otroški bazar v Sevnici

 
V juliju je Zavod Kultiza predstavil novi turistični 
produkt FUNCRUISER®. 

Na tiskovni konferenci so predstavili unikatno, 
zabavno in napeto urbano doživetje. Z električnim 
skirojem in aplikacijo na mobilnem telefonu si 
je namreč mogoče igrivo ogledati destinacijo, 
odkrivati kulturno dediščino in hkrati s fotografijami 
ustvarjati nepozaben spominski album. Pri 
razvoju FUNCRUISER je ekipa Zavoda Kultiza, 
katerega direktor je Gašper Kostrevc, sodelovala s 
podjetjem Enigmarium, v katerem že imajo večletne 
izkušnje s procesi igrifikacij v turizmu. Igrifikacija 
kot razvijajoči se trend, ki se hitro uveljavlja na 
vseh področjih človekovega delovanja, deluje z 
namenom izobraževanja, motiviranja, povezovanja 
in ustvarjanja posebnih doživljajskih izkušenj. In 
prav to predstavlja tudi FUNCRUISER. Sevniški trail je 
primeren predvsem za družinska doživetja in zabavna 
druženja skupin do 5 oseb, zanimiv pa bo tudi 
turistom in domačim uporabnikom. Vstopnica, ki jo 
lahko kupite pri lokalu PLATZ (ob bazenu), vključuje 
najem skiroja in uporabo aplikacije, v tem dvournem 
doživetju pa posameznik spozna ključne naravne in 
kulturne znamenitosti mesta, predvsem pa uživa v 
druženju in zabavi zunaj v naravi. Jesenski dnevi so 
kot nalašč za to, zato vabljeni na raziskovanje Sevnice 
s FUNCRUISER. 

Vir: Zavod Kultiza

Turistična ponudba 
v Sevnici bogatejša za 
ultimativno urbano 
doživetje s skiroji

www.mojaobcina.si/sevnica
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V torek, 11. maja, se je na KGZ Novo mesto začelo 
ocenjevanje vin, organizirali pa so ga v sklopu 
letošnjega 49. tedna cvička. Ocenjeni so bili vzorci, 
ki so jih prispevali članice in člani iz vseh 32 društev 
naše zveze. V kategoriji cvičkov, za naziv kralja cvička, 
je bilo 31 pridelovalcev in med temi vzorci je bil 
cviček Matjaža Goloba prepričljivo najboljši in zato 
izbran za kralja cvička. Ocenjevanje je potekalo pod 
strokovnim vodstvom predsednika ocenjevanja 
in direktorja KGZ Novo mesto Damijana Vrtina in 
tajnika Andreja Bajuka. Po koncu ocenjevanja je bil 
cviček, ki ga je pridelal Matjaž Golob, izmed vseh 
vzorcev izbran za kralja cvička, podelitev naziva pa je 
bila na zaključni prireditvi 49. tedna cvička 10. julija 
v Velikem Gabru. Pred prireditvijo oz. podelitvijo 
naziva je kralj cvička obiskal oba prejšnja kralja cvička 
na Malkovcu (Matjana Pirca in Andreja Tratarja) ter 
zidanico pokojnega starega očeta v Kumpolci, v kateri 
se je že kot otrok spoznaval z vinogradništvom. Na 
prireditev ga je s svojim starodobnikom peljal Toni 
Janežič iz društva Hrast Tržišče v spremstvu tržiških 
traktoristov Mirka Kukca, Janeza Stuška in Braneta 
Zupančiča, ti pa so s traktorji starodobniki obvozili 
Slovenijo.

Matjaž Golob je ljubiteljski vinogradnik z manjšim 
vinogradom in član Društva vinogradnikov Malkovec, 
ki šteje okrog 200 članov. Njegov vinograd leži na 
Malkovcu, na nadmorski višini 400metrov, in ima 
delno lapornata tla ter zelo strm naklon. Je v naravnem 
amfiteatru, v bližini vinogradov dveh preteklih kraljev 
cvička, Marjana Pirca (2006) in Andreja Tratarja 
(2009), ter Francija Pirca, ki bi leta 1999 postal kralj 
cvička, vendar je imel v kleti premajhno količino vina. 
Na Malkovcu je Matjaž torej že tretji kralj cvička, kar 
potrjuje, da v malkovških vinogradih pridelujejo zelo 
kakovostno vino. Zaradi tega je upokojeni novinar 
Matjaž Brojan iz Domžal izdelal leseni smerokaz 
in s tem preimenoval pot med vinogradi v Cesto 
cvičkovih kraljev. Dne 15. avgusta pa je pred domačo 
Malusovo zidanico Društvo vinogradnikov Malkovec 
ob zaključku pohoda pripravilo prireditev, udeležili 
pa so se je tudi vinska kraljica Ana Pavlin, cvičkova 
princesa Maja Vovko, ambasadorka cvička Jasna 
Kuljaj, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, podžupan 
Janez Kukec, predsednik KS Janez Virant, sponzorji, 
vinogradnice, vinogradniki …
Že kot otrok je bil povezan z vinogradništvom, 
pomagal je pri delu v vinogradu in vinski kleti starega 
očeta. Ker je bil suh, je bila njegova naloga, da je 
splezal v sod in ga čistil s sirkovo krtačo. V vinogradu 
so otroci s srpom želi travo, pozneje pa nosili brente, 
ročno mleli grozdje in vrteli kamen na stari stiskalnici 
grozdja.
Na naziv kralja cvička je zelo ponosen, saj vinograd 
zaradi zahtevnega terena obdeluje ročno. Prav tako 
nima sodobnih kletarskih naprav, kot so vinifikatorji 
in hladilni sistemi. To je dokaz, da je mogoče 
kakovosten cviček pridelati tudi na način, pri katerem 
delovne roke, lastne brbončice in pogoste degustacije 
s prijatelji nadomestijo sodobno kletarsko opremo.
Matjaž poudarja, da je ta dosežek namenjen tudi 
njegovim predhodnikom, ki so leta 1870 postavili 
zidanico iz kamna, ter ženinemu očetu in bratu, ki 
sta zasadila vinograd, pa tudi vsem, ki mu vedno z 
veseljem pomagajo pri delu v vinogradu.

Matjaž Golob – 
kralj cvička 2021

Letošnji kralj cvička se bo trudil, da bi državni 
uradniki prisluhnili tudi njim, malim vinogradnikom. 
Ker manjši pridelovalci vino pridelujejo v strmih 
vinogradih, kjer ni možnosti uporabe sodobnih 
delovnih strojev, potrebujejo dodatno podporo, da 
te dejavnosti ne bi začeli opuščati. Ne želijo si, da bi 
se vinogradništvo na zahtevnih terenih opustilo, saj 
bi to uničilo čudovit pogled na našo lepo dolenjsko 
pokrajino.

Kralji in ambasadorji cvička ter cvičkove princese 
zdaj predstavljajo tudi eminentno skupnost, ki 
so jo poimenovali kar cvičkov dvor. Vsi ti člani 
niso le nekakšna turistična atrakcija, ampak 
veliko pripomorejo k promociji in prepoznavnosti 
Dolenjske, vinogradništva ter vinarstva, kulturi pitja 
in predvsem k čedalje večjemu ugledu dolenjskih vin, 
med katerimi seveda prevladuje cviček.

Vir: DV Malkovec

 
Ste v soboto, 7. avgusta, opazili stojnico? Ne samo 
na sobotni tržnici, temveč tudi pred butikom 
ponovne uporabe Stara šola Sevnica. Trajnost 
postaja del našega življenja. Stara šola Sevnica želi, 
skupaj z Zavodom KNOF, približati način življenja z 
manj odpadki tudi občanom Sevnice. Na stojnici so 
predstavili le nekaj izdelkov iz njihovega programa, 
večji izbor pa najdete v njihovi omari ZERO. Z vami pa 
delimo tudi nekaj nasvetov, kako trajnostno v šolo. 

Poletja še ni konec, a novo šolsko leto že počasi trka na 
vrata. Starše že skrbi: “Kaj še potrebuje, česa še nima, 
a bo lanska torba v redu, kaj bo oblekel?” Ali otrok 
res potrebuje samo nove stvari? Tudi tu je prav, da 
mislimo na načela trajnosti. Trajnostni način življenje 
je nesebičen do naslednjih rodov, način gledanja na 
svet in naše mesto v njem. Že z majhnimi koraki in 
odločitvami lahko naredimo veliko. Vprašajmo se: Ali 
res potrebujem? Ali res hočem? 

Izdelki brez odvečne embalaže (foto: KNOF, so. p.)

Izdelki ZEROwaste 
tudi v Sevnici in 8 nasvetov, 
kako trajnostno v šolo

In kako trajnostno v novo šolsko leto?

Ekovitek
Ovitki za zvezke in knjige, narejeni iz odpadnega 
dvoslojnega tekstila. Omogočajo trajnostno uporabo, 
saj so pralni pri 40 stopinjah. Tako bodo zvezki vedno 
čisti in urejeni, količina zavrženih plastičnih ovitkov 
pa veliko manjša.
Zvezki iz recikliranega papirja
Zvezke iz recikliranega papirja lahko najdemo skoraj 
v vsaki trgovini. Tak papir je narejen brez optičnih in 
klorovih belil in je popolnoma okolijsko nevtralen. 
Z recikliranjem tone papirja lahko prihranimo 
17 dreves, 7000 litrov vode, 380 litrov nafte, 3,3 
kubičnega metra prostora na odlagališčih in 4000 
kilovatov energije (vir: KYAAML).
Voščenke iz čebeljega voska
Takšne voščenke so 100 % naravne, varne ob stiku 
s kožo in usti ter imajo prijeten vonj. Vosek je pri 
nastajanju medu stranski produkt.

Peresnica in šolska torba iz ponovne uporabe
Rabljena šolska torba ali peresnica je lahko prav 
takšna, kot si jo želi vaš šolar. Marsikatera je v boljšem 
stanju, kot bi bila nova po enem mesecu.

Steklenica za vodo
Različne vrste plastike lahko po odprtju sproščajo 
neželene in celo nevarne snovi v vsebino. Steklo v 
vodo ne izloča ničesar, pa še bolj trajnostno je. Na 
trgu so se pojavile že tako imenovane pametne 
steklenice za vodo, ki se povežejo z našim telefonom 
in imajo opomnik za pitje.

Oblačila iz butikov ponovne uporabe (secondhand)
Stara šola je butična izvedba secondhand trgovine, 
kjer vam nudijo lepo ohranjena oblačila, knjige in 
izdelke za dom.

Pisalna miza, stol, lučka iz ponovne uporabe
Pri lepo obnovljeni pisalni mizi oz. pohištvu se ne 
opazi, da že ima svojo zgodbo. Tudi rabljen stol ali 
lučka lahko izgledata vrhunsko. Ni nujno, da je novo 
lepše in boljše ali kakovostnejše. Popestrite svojemu 
šolarju kotiček za učenje z obnovo pisalne mize.

Pranje oblačil s sredstvi na rinfuzo
Pralna sredstva na rinfuzo lahko najdete skoraj v vsaki 
trgovini Zero waste. Pralno sredstvo za oblačila iz 
omare ZERO je nežen, učinkovit pralni gel na podlagi 
izvlečka pralnih oreščkov. 

Dragi starši, pripravite svoje šolarje na novo šolsko 
leto v trajnostnem duhu in jim s tem zagotovite lepšo 
prihodnost. 

Katarina Samec, KNOF, so. p.

 Informacije: 
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje Trg svobode 10, Sevnica | 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

KMEČKA TRŽNICA 
SEVNICA SEVNICA

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

Kupujem modro. Kupujem lokalno.

Vabljeni k nakupu pridelkov in izdelkov 

lokalnih ponudnikov.

Obiskovalce prosimo, da dosledno upoštevajo 

navodila in ukrepe za zajezitev epidemije covid-19.



8 september 2021

TZOS

www.
visit-sevnica.com

 
Več kot 40 koscev, še toliko grabljic in grabcev ter 
številni obiskovalci so na predzadnjo soboto julija 
na Lisci okušali ocvirkove potice ter uživali v otroških 
igrah v senu in družabnem programu.

Že deseto leto zapored so strmi travniški obronki na 
vrhu Lisce pokošeni in pograbljeni na tradicionalen, 
ročni način. Nekdaj običajno kmečko opravilo je v 
teh letih preraslo v celodnevni dogodek, ki si ga pride 
ogledat množica od blizu in daleč. Zaradi dežja se je 
celotno dogajanje prestavilo za teden dni, a trava 
se je tudi zaradi dežja v tem času prav lepo kosila, 
izveden pa je bi tudi ves preostali program dogodka. 
Že dopoldne sta se začela zbiranje in ocenjevanje 
ocvirkovih potic in ocvirkovih puhl, nadaljevalo pa 
z zbiranjem in ocenjevanjem domačega jabolčnega 
vina oziroma jabolčnikov. Obiskovalci so lahko te 
tradicionalne jedi in pijačo okušali, ko so ob 15.30 čez 
vrh Lisce pripeli kosci in grabljice, gospodar Stanko 
pa je na vozu, vpreženem s konji, pripeljal lesen sod 
vina. Ko so sod razložili z voza, so nanj naložili travo, 
vanjo pa skrili bonbone, lizike in druge sladkosti, ki 
so jih otroci potem iskali v kupu sena. Velika večina 
otrok je nato poiskala vsak svoj karton in sankanje po 
travnati strmini se je lahko začelo. Medtem sta Jakob 
in Lovro zaigrala nekaj poskočnih, kosci in grabljice 
pa so v krogu zapeli stare ljudske pesmi. Po hitro in 
uspešno opravljenem delu je moderator dogodka 
Ciril Dolinšek vse povabil k stojnicam z lokalnimi 
domačimi pridelki in izdelki ter razstavnim mizam, 
Aktiv žena Breg pa je podelil priznanja in nagrade za 
najboljše potice in puhle, predsednik Turističnega 
društva Boštanj pa za najboljše jabolčnike. 

Kot glavni organizator se KŠTD Razbor zahvaljujemo 
vsem, ki pri dogodku sodelujejo, še posebno pa 
Občini Sevnica, KŠTM Sevnica, Gostinstvu Rantah, 
Zvezi društev kmetic Sevnica, Aktivu žena Breg, 
Turističnemu društvu Boštanj ob Savi, Kozjanskemu 
parku in društvom iz Loke pri Zidanem Mostu, 
Šmiklavža nad Laškim, Jurkloštra, Planine pri Sevnici, 
Tržišča … 
Tradicionalna ročna košnja na Lisci je dogodek 
oziroma prireditev, je tudi delo, še najbolj pa je 
družabno srečanje dobrovoljnih ljudi, ki še znajo 
delo postoriti kot nekoč in se pri tem imeti lepo in 
biti vesel. Ne nazadnje se s tem poskrbi, da so najviše 
ležeči travniki v občini Sevnica vzorno pokošeni ter se 
ohranjajo kot rožniki – s številnimi rožami okrašeni 
ekstenzivni gorski travniki – in so kot takšni najlepši 
okras Lisce. 

Vir: KŠTD Razbor 

10. Tradicionalna 
ročna košnja na Lisci 

Pod okriljem Turističnega društva Loka pri Zidanem 
Mostu smo mladi iz Loke za svoje mlajše sokrajanke 
in sokrajane že šesto leto zapored pripravili razigrano 
poletno druženje pod imenom Poletna sreča na 
vrvici. Tri dni smo plesali, peli, se igrali, ustvarjali, se 
odpravili na obisk k družini Strajnar in spoznali njihov 
sadovnjak. Te dni smo se veliko smejali in pogovarjali, 
tekmovali v štafetnih igrah, animatorji pa smo ciljno 
črto kdaj pretekli zadnji. Na trgu v Loki smo razstavili 
dela, ki smo jih ustvarili, in tako avgustovski dan 
polepšali še preostalim sokrajanom. 

Na letošnji Poletni sreči na vrvici se je potrdilo, da 
smo si vsi zelo želeli druženja, še bolj kot pretekla 
leta. Upamo, da ga bomo lahko kmalu spet ponovili.

Vir: Animatorji Poletne sreče na vrvici 

Letos še bolj veseli 
druženja kot prejšnja leta

Avgusta je komisija Turistične zveze Slovenije v sklopu 
jubilejnega ocenjevanja gostoljubnosti in urejenosti 
krajev Moja dežela, lepa in gostoljubna, obiskala 
tudi kraje v občini Sevnica. V kategoriji vaških jeder 
je ocenila Šmarčno, v kategoriji izletniških krajev 
Šentjanž in Sevnico v kategoriji manjših mest. 

Vzporedno z ocenjevanjem komisije na terenu je na 
spletni strani Turistične zveze Slovenije potekalo tudi 
spletno glasovanje. Podelitev priznanj najboljšim bo, 
kot vsako leto, oktobra. 

Annemarie Culetto, Turistična zveza občine Sevnica

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

Letos smo državljani s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji ponovno prejeli bon – 
dobroimetje z namenom odprave posledic epidemije 
v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje 
gospodarskega položaja z vidika spodbujanja 
potrošnje v teh dejavnostih.
Informacije o ponudnikih, ki bon21 sprejemajo, in 
morebitne pogoje, lahko dobite tudi v Doživljaju, 
turistični agenciji Posavje, na telefonski številki 07 81 
61 462 ali po elektronski pošti dozivljaj@kstm.si.

Bon21 je sicer mogoče unovčiti tudi v Doživljaju in na 
gradu Sevnica. Minimalni znesek unovčenja je 20,00 €. 

Unovčljiv je za naslednje storitve: 
– vstopnina za ogled gradu,
– vstopnina za večerni ogled gradu 
   (Obisk pri grofici Mathilde),
– vstopnina za ogled gradu 
   s pokušino lokalnih dobrot,
– vstopnine za koncerte, otroške predstave, 
   stand up večer,
– Ajdovsko, Pastirčkovo in Knapovsko košarico,
– Medeno turo in
– degustacije.

Za unovčitev sta potrebni podpisana izjava, s katero 
potrjujete unovčitev bona, in fotokopija osebnega 
dokumenta. Izjavo lahko dobite v Doživljaju. 
Unovčite lahko tudi prenesene bone. Bon21 ni 
mogoče unovčiti neposredno pred storitvijo (npr.: 
neposredno pred koncertom), temveč najpozneje 24 
ur pred dogodkom. 
V juliju in avgustu je bilo unovčenih že precej bonov, 
večina za nakup vstopnic za koncerte, vstopnino za 
večerni ogled gradu in sezonske vstopnice za bazen.

Urška Colner, KŠTM Sevnica

Turistični boni, 
možnosti koriščenja 
v Sevnici 

1. EKSKLUZIVNI DOGODEK WINE & DINE POP 
UP NA TELČAH – moči sta združili prepoznavni ekipi 
kulinaričnega turizma Sevnice Gostilna Repovž in 
Domaine Slapšak. Za določen čas vam na edinstveni 
lokaciji med dolenjskimi vinogradi pripravijo vrhunski 
5-hodni meni z odlično vinsko spremljavo, veliko 
interakcijami, kuhanjem v živo pred gosti, ogledom 
vinske kleti in drugimi spontanimi trenutki. 
Na voljo samo še v septembru (info@gostilna-
repovz.si, 031 692 679).

2. VEČERNI OBISK GRADU SEVNICA IN SREČANJE 
Z GROFICO MATHILDE – Mrak. Grad kot nekoč. 
Osvetljujejo ga sveče, vi se po njem sprehajate 
z lanterno. Vodnica vam prek interpretativnega 
vodstva razkriva zgodovino gradu. Srečate grofico 
Mathilde Arco Zinneberg, zadnjo lastnico gradu. 
Izjemno žensko, ki vam zaupa svojo življenjsko 
zgodbo, vredno romana. Več vam ne povemo. 
Rezervirajte si svoje mesto 21., 24. ali 25. septembra 
in si zagotovite ogled po prijazni ceni 6,90 €/osebo 
(dozivljaj@kstm.si, 051 680 287).
3. POLET Z JADRALNIM PADALOM Z LISCE – vsak 
izmed nas je kdaj sanjal o letenju in svobodi, ki si jo 
zamišljamo, kadar opazujemo ptice v letu. Redko 
kdo pa se spomni, da se temu občutku najhitreje 
in najbolje lahko približa s poletom v tandemu z 
jadralnim padalom. Ste pripravljeni na vznemirljivo 
edinstveno doživetje? Pobrskajte po FB Tandemski 
poleti z Lisce in si rezervirajte najboljši skok v jesen 
(dosezisonce@gmail.com, 031 241 007).
Možnost koriščenja bona21 za navedena doživetja 
preverite v Doživljaju, TA Posavje, Glavni trg 19, 8290 
Sevnica, dozivljaj@kstm.si ali 051 680 287.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Česa v septembru
ne smete zamuditi

Edinstvena ponudba POP UP na Telčah. 
Foto: Gostilna Repovž
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Območje občine Sevnica je kot turistična 
destinacija v letu 2018 prejela srebrni znak 
Slovenia Green Destination, ki ga Slovenska 
turistična organizacija podeljuje destinacijam, ki 
se zavezujejo k zelenemu, trajnostnemu, okolju, 
kulturi in ljudem prijaznemu razvoju turizma. 

Vabimo vas k izpolnjevanju ankete, s katero nam 
boste pomagali pridobiti potrebne informacije, 
da bo Sevnica kot turistična destinacija še 
izboljšala kakovost trajnostnega poslovanja, in 
boste tako pomagali pri pripravi smernic razvoja 
naše destinacije. 

Anketa o prebivalcih je sestavljena iz dveh 
sklopov in vam ne bo vzela 2 minuti časa. 

Vsi odgovori so zaupni in namenjeni le za 
pripravo analiz in usmeritev razvoja.  

Ankete lahko izpolnite na spletnem naslovu 
https://www.1ka.si/a/343707  
ali na  https://www.visit-sevnica.com/si/
sevnica-zelena-destinacija.html 
ali preko QR kode

SEVNICA – turistična destinacija 
s srebrnim znakom Slovenia Green Destination

Turizem

Na topel julijski večer je park sevniškega gradu postal 
prizorišče prav posebnega kulinaričnega dogodka 
– Skrivne večerje. Z organizacijo teh dogodkov se 
že štiri leta ukvarjata Melinda Rebrek in Andreja 
Freyer. Za 21. izvedbo večerje in prvo v letu 2021 sta 
organizatorki izbrali sevniški grad, ki ju je pritegnil 
z energijo in čudovitim razgledom. Prostor pod 
mogočno rdečelistno bukvijo je zapolnila slovesno 
pogrnjena miza, okrašena z lampijončki, na kateri 
so se pred gosti zvrstile kulinarične dobrote Alme 
Rekić (Restavracija Berc, Bled) in Polone Klančnik 
(PolaBekeraj). Glavna zvezda tokratne kulinarične 
zgodbe je bila, kot se za Posavje spodobi, modra 
frankinja. Pethodni meni sta pospremili penina Zara 
vina Kozinc in modra frankinja Turn Classic Kleti Krško. 

K hladni predjedi so postregli rose modre frankinje iz 
kleti Albiana, h glavni jedi, krškopoljcu s čemaževim 
pirejem, Jeleničevo modro frankinjo, ob sladici, 
ki jo je navdihnila sevniška voščenka, pa Kerinovo 
belo frankinjo. Zgodbo glavne zvezde večera je ob 
vsakem hodu predstavil Miha Ritonja, enolog v 
vinski kleti Albiana. V veličasten zaključek večera je 
goste popeljala zadnja lastnica gradu Sevnica, grofica 
Mathilde Arco Zinneberg. Povabila jih je, naj se ji 
pridružijo pri najbolj intimnem delu njenega dneva – 
molitvi v Lutrovski kleti. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Foto: David Lotrič Banovič 

Za lokacijo 
21. skrivne večerje 
izbrali sevniški grad

Z namenom oživljanja starega mestnega jedra in 
po obnovi pritličnih prostorov spodnjega gradu 
se Doživljaj, TA Posavje in TIP seli s Trga svobode v 
staro mestno jedro. Vabljeni, da nas od septembra 
obiščete na Glavnem trgu 19, 8290 Sevnica, v 
nekdanjih prostorih JSKD Sevnica. 

Z vami bomo po zimskem delovnem času od 
ponedeljka do petka, med 9. in 16. uro, ter v soboto 
od 9. do 13. ure. Še posebno lepo vabljeni, da nas 
obiščete na Doživljajski vikend 3. in 4. septembra, 
ko pripravljamo pestro dogajanje, ki bo pospremilo 
odprtje ob 11. uri. Za prvih 50 obiskovalcev 
pripravljamo prav posebno presenečenje. 
Ne zamudite in dobrodošli.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Spodnji grad pred obnovo pritličnih prostorov. 
Arhiv KŠTM Sevnica

Doživljaj, TA Posavje 
se seli v staro mestno jedro

V Hotelu Ajdovec v Sevnici so se odločili, da želijo 
pripomoči k bolj zeleni prihodnosti in družbeni 
odgovornosti, zato so se priključili mednarodni 
organizaciji Travelife, katere glavni cilj je ustvarjati 
bolj trajnostne počitnice in s tem zmanjšati vpliv na 
področje socialnih, gospodarskih in okolijskih zadev. 
Zavzeli so se za trajnostni razvoj, smotrno ravnanje z 
viri, varovanje okolja in zmanjšanje vpliva poslovanja 
na okolje. Velik poudarek dajejo povezovanju z 
lokalno skupnostjo, cenijo lokalne sestavine in 
sodelujejo z lokalnimi pridelovalci. Vse to je bilo 
prepoznano in avgusta so prejeli potrditev ob 
prejetem znaku Travelife.

S temi svojimi vrednotami svojim gostom zagotavljajo, 
da tudi oni kot gostje s svojo izbiro certificiranega 
turističnega ponudnika neposredno pripomorejo k 
varovanju okolja in razvoju lokalne skupnosti.

Hotel Ajdovec in restavracija Ajda pa sta tudi 
prejemnika znaka Slovenia green accommodation v 
sklopu Zelene sheme slovenskega turizma, s čimer 
sta se na slovenskem ter evropskem in svetovnem 
prostoru tudi formalno umestila kot turistična 
ponudnika, prijazna do okolja in družbe.

To je novi korak, ki je uspel Hotelu Ajdovec in 
restavraciji Ajda po popolni prenovi v letu 2018. S 
takšno miselnostjo in delovanjem želita oba napisati 
novo, zeleno zgodbo trajnostnega turizma.

Občina Sevnica 
je od leta 2018 
t u r i s t i č n a 
d e s t i n a c i j a 
s srebrnim 
z n a k o m 
Slovenia green 
destination in za mesto ter 
občino Sevnica sta Hotel Ajdovec in Restavracija 
Ajda s svojo kulinarično ponudbo in možnostjo 
nastanitev za obstoj in razvoj turizma ključnega 
pomena. Pridobljena znaka imata v turističnem 
smislu podoben pomen kot olimpijska medalja v 
športu in sta v ponos in sloves ne samo ponudniku, 
temveč tudi okolju. 

S tem se je Sevnica odločno vpisala na turistični 
zemljevid Slovenije in sta lahko samo spodbuda 
vsem preostalim ponudnikom pri prizadevanju k 
večji okolijski prijaznosti, prepoznavnosti in ugledu. 

Iskrene čestitke.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica 

Hotel Ajdovec in Restavracija Ajda 
prejemnika trajnostnega okolijskega znaka Travelife 
in znaka Slovenia green accommodation
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V četrtek, 22. julija, smo bili priča ekskluzivni glasbeni 
poslastici, akustičnemu koncertu in glasbenemu 
dialogu dveh prvakov slovenskega koncertnega rocka, 
avtorjev, ki sta praktično »napisala devetdeseta leta« 
ter s Črnim tulipanom in Platino postavila nove 
temelje slovenske ljubezenske rockovske lirike. 

Nekdaj glasbena rivala, Tomi Meglič, vodilni skupine 
Siddharta, in Miha Guštin Gušti, nekdanji član 
skupine Big Foot mama, sta tokrat na odru pred 200 
obiskovalci vsak s svojo kitaro obujala spomine in 
skupaj iskala nove dimenzije not in poezije. 

Eva Urh, KŠTM Sevnica
Foto: Alen Žičkar, KŠTM Sevnica

1 na 1: Gušti & Tomi M. 
v grajskem parku 
na gradu Sevnica

Kaj je lepšega kot odmev harmonike in pesem 
slovenske glasbe, ki odzvanja po dolinah in se vzpenja 
v gore, zapolni mesta in vasi. 

Lepo je bilo videti več kot 200 obiskovalcev v grajskem 
parku, kako so z nasmehi na obrazih spremljali, 
sodelovali in se zabavali na koncertu. 

Eva Urh, KŠTM Sevnica
Foto: Ljubo Motore

V sredo, 21. julija, na obletnico pisateljevega rojstva, 
sta družini Tavčar in Rebula priredili večer v spomin 
na Alojza Rebulo, ki ga je ljubezen pred veliko leti 
priklicala v Loko. V utici na vrtu, kjer je pisatelj 
najraje ustvarjal, so postavili na ogled tipkalni stroj, 
zvezek z njegovim še neobjavljenim dnevnikom 
in razstavne panoje, na katerih so fotografije iz 
njegovega življenja in odlomki njegovih del. Ob 
odprtju razstave so pripravili kratek kulturni program 
s priložnostnimi govori in branjem odlomkov. Zbrane 
sorodnike in prijatelje je pozdravil župan Srečko 
Ocvirk in spomnil na pomen Rebulove navzočnosti 
pri nas. Sledil je govor patra Edvarda Kovača, 
predstavil pa je lik Alojza Rebule in nekaj zanimivih 
utrinkov iz njunih pogostih srečanj. Navzočim je nato 
spregovoril tudi domačin Franc Strajnar, ki je več kot 
sedem let stanoval v pritličju pri Tavčarjevih, zato je 
lahko predstavil osebno doživljanje Alojza Rebule. 

Program so obogatili člani gledališke skupine iz Loke. 
Ti so prebrali nekaj odlomkov Rebulovih besedil, ki 
opevajo predvsem lepoto stvarstva v okolici Loke. 
Po koncu programa so si zbrani ogledali razstavo 
v uti, nato pa se zadržali v prijateljskem klepetu 
pod gankom, od koder je dogodek spremljala tudi 
Alojzova žena Zora Tavčar. 

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

Večer v spomin na 
Alojza Rebulo v Loki

Ansambel Saša Avsenika je ob 30-letnici 
samostojnosti Slovenije začel svojo poletno turnejo 
z naslovom Vse najboljše Slovenija. Dne 5. avgusta 
nas je s svojim bogatim in raznovrstnim programom 
navdušil na gradu Sevnica, ki je bila ena izmed 
štirinajstih lokacij v sklopu njihove turneje. Grajski 
park so zapolnile viže Planinski cvet, V Radence pot 
me pelje, Dolenjska vabi, Jadraj z menoj, s čimer so 
se dotaknili prav vsakega koščka Slovenije in se tako 
poklonili njeni lepoti.

Koncert 
ansambla Saša Avsenika 
na gradu Sevnica

razpored obiskov 
SEPTEMBER 2021 

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

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

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

DAN POSTAJALIŠČE ČAS

30. 
avgust

PONEDELJEK

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 11.15−11.35

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

2. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

9. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20−11.20

RAZBOR 12.30−13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) 13.45−14.30

15. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.45−12.15

TRNOVEC 12.30−12.50

LONČARJEV DOL 13.05-13.25

16. 
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

Sevniško grajsko poletje 2021

SEVNICA

www.kstm.si/sevnisko-grajsko-poletje

BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA
SAŠO STARE 

Četrtek, 
9. september

ob 19.00
Grad sevnica

Grajski park

Org: KŠTM Sevnica

Predprodaja vstopnic - DOŽIVLJAJ, turistična agencija Posavje
Info: 07 81 65 462

- stand up večer



11september 2021

Kultura

www.kstm.si/grad-sevnica

 
Slikar ne samo da sanja, pač pa živi svoje sanje. 
Slikarka Rezka Arnuš prihaja iz Dolenjskih Toplic in 
nam v Oknu Radogost in Stari galeriji v septembru 
izpoveduje svoje sanje. Poklanja nam svojo slikarsko 
vznesenost, vzhičenost in rado(darno)st, pa tudi 
razočaranost. Svojo spominskost in občutenje ne 
pušča preteklosti, na svoj(ih)skih življenjskih stezah, 
ampak jih nosi na odprtih dlaneh v čas, ki ga objema. 
Njeno slikarstvo obstaja v času za vse čase, z izvirno 
izraznostjo simbolike in svetlobe. 

Verjamemo ji, kadar pravi: »V teh slikah je veliko 
simbolike in mojih osebnih zgodb …«
in tudi Anamariji Stibilj Šajn – likovni kritičarki: »Ta 
notranja slikarkina svoboda pa ožarja in prevzema 
tudi gledalca.« 
Brez slikarjev bi bilo enkrat videno, vedno enako.
Odprtje razstave bo 1. septembra 2021, ob 18. uri, 
na gradu Sevnica

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Poletni Radogost večer 
z Rezko Arnuš

Vabimo vas na ogled razstave Nika Anikisa Grajska 
simfonija na sevniškem gradu.
Nik Anikis slovi po izjemni slikarski poetiki in tehnični 
dovršenosti svojih mojstrovin, ki mnoge ganejo do 
solz. Nedavno je za svoje delo Prekletstvo Tritona 
prejel eno najprestižnejših nagrad Art Renewal 
Centra (New York), ki ga uvršča v svetovni vrh 
sodobnih slikarjev.

Tokrat Nik Anikis razstavlja dragocena dela iz zasebnih 
zbirk, zato ne zamudite te izjemne priložnosti za 
ogled. 
Če vas zanima brezplačno vodstvo z Nikom Anikisom, 
se lahko prej zanj dogovorite. 
Razstava bo na ogled do 30. septembra 2021. 
Več informacij na: www.anikis.com | 
info@anikis.com | +386 40 426 493 (Goran) 

Tamara Skušek

Razstava Nika Anikisa 
Grajska simfonija 
na sevniškem gradu

Lisca je eden najbolj priljubljenih vrhov Posavja z 
dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo. 
Osrčje Lisce predstavlja Tončkov dom, ki ga je Občina 
Sevnica v zadnjih letih s številnimi investicijami odela 
v novo, sodobno podobo. Od letos se ponaša tudi s 
povsem prenovljenimi namestitvenimi zmogljivostmi 
v dveh nadstropjih. Menimo, da bi sobe in hodnike 
prenovljenega Tončkovega doma najlepše in najbolj 
doživeto popestrile prav izbrane fotografije bližnjega 
in širšega območja Lisce.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Sevnica, je skupaj 
z Občino Sevnica zasnoval povabilo k sodelovanju 
na fotografskem natečaju z naslovom Moja Lisca. 
Razpisane teme so: razkošje narave z rastlinskim in 
živalskim svetom od blizu in daleč, razgledi z Lisce 
in družbeni utrip življenja Lisce. Na natečaju lahko 
sodeluje vsak profesionalni ali ljubiteljski fotograf/
fotografinja, in sicer z največ sedmimi fotografijami 
v barvni ali črno-beli tehniki. 

Rok za oddajo fotografij je 27. september 2021, 
izbor pa bo opravila imenovana komisija. 

Vse tehnične podrobnosti in način sodelovanja 
opredeljuje javno povabilo, objavljeno na spletni 
strani www.obcina-sevnica.si.

Vir: JSKD, Območna izpostava Sevnica, in Občina Sevnica

Povabilo k sodelovanju 
na fotografskem natečaju 
Moja Lisca

 
Čeprav leto od konca jubilejnega desetega ArtEka 
ni bilo ravno optimistično, je zelo hitro minilo in 
preteklo soboto se je tako končal že 11. ArtEko 
Šentjanž. Tudi letos so se umetniku od torka do 
nedelje v organizaciji Turističnega društva Šentjanž 
in Zavoda MUK Qra družili in ustvarjali na domačiji 
Felicijan v Peklu pri Šentjanžu. 

Letošnjemu ArtEku so svojo barvo na platnu pod 
taktirko umetniške vodje Jerce Šantej dodali Dime 
Temkov iz Makedonije, Vasja Urlih in Brane Širca 
iz Ljubljane, Tatjana Mijatović iz Radencev, Tina 
Konec iz Oplotnice, Tone Zgonec iz Boštanja, Ana 
Jazbec, Nena Bedek in Matic Svažič iz Sevnice ter Vili 
Lamovšek iz Mokronoga, ki je dogajanje fotografsko 
dokumentiral. V soboto, 10. julija, se je tako v 
navzočnosti lepega števila prijateljev umetnosti 
zgodilo odprtje delovne razstave, ki sta jo z glasbenim 
vložkom na saksofonu popestrila Andrej Fon in Tit 
Knez Majcen. Tema letošnjega ArtEka se je ponujala 
kar sama. Tako so ob sotočju dveh potokov in v 
neposredni bližini izvira stoletne vode umetniki letos 
ustvarjali na temo vode. Spet so nastala čudovita in 
povedna dela, ki si jih bo mogoče ogledati zadnjo 
nedeljo septembra v sklopu Šentjanške tržnice, na 
Repovževi štali v Šentjanžu. Petdnevno dogajanje v 
Peklu so popestrili tudi spremljevalni dogodki. Tako 
je Rok Petančič v sredo izvedel vodeno degustacijo 
izbranih posavskih vin, Bojan Novšak pa je dogodku 
piko na i dodal s predstavitvijo unikatne lesene 
salamoreznice. V petek zvečer je ArtEko gostil Jožeta 
Meha ter umetnikom in obiskovalcem predstavil 
akvaponično pridelavo hrane in projekt SATILU AqF 
– pametnega akvaponičnega rastlinjaka. V sredinem 
dopoldnevu so šli udeleženci ArtEka na izlet v Radež 
ter si pri družini Kosem ogledali nasad sivke in 
izdelavo izdelkov iz nje.

Nedvomno je za nami prekrasen teden, ki je minil 
v znamenju umetnosti in prijetnega druženja s 
prijatelji. Vsakdo, ki je že bil del druščine ArtEko, se 
med nas rad vrača. V tem, da se kmalu spet vidimo, 
smo si bili vsi edini tudi letos. Lepo povabljeni, da 
nam sledite.

Petra Majcen
Foto: Goran Rovan

ArtEko Šentjanž 2021
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 21. 8., 
ob 13:00 - 21. 9. Začetni tečaj športnega plezanja za odrasle Spletni dogodek Plezalni klub Sevnica

nedelja, 29. 8., 
ob 9.00 - 29. 9. Etnološka razstava stare kmečke opreme in orodja v Zabukovju Zabukovje nad Sevnico 5 Albina Sehur

sreda, 1. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sreda, 1. 9., 
ob 17.00 Nagradni kviz: Pokaži kaj znaš Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 1. 9., 
ob 18.00

Poletni Radogost večer
Rezka Arnuš, slikarka iz Dolenjskih toplic Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 2. 9., 
ob 19:30

Sevniško grajsko poletje 
Kvatropirci koncert Grajski park KD Planet dogodkov in KŠTM Sevnica 

petek, 3. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

petek, 3. 9., 
ob 9.00

Medena tura
Vodenje omogoča Slovenska turistična organizacija. Medena tura poteka v sklopu Doživljajskega vikenda v Sevnici

Parkirišče pri gostilni 
Plausteiner KŠTM Sevnica

petek, 3. 9., 
ob 11.00

Otvoritev novih prostorov Doživljaja, TA Posavje 
in obeležitev 15. letnice delovanja KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 
8290 Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 3. 9., 
ob 15.00 Sevn'ška kuhinja na trgu KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 

8290 Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 4. 9., 
ob 8.00 Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici Parkirišče pri HTC KŠTM Sevnica

sobota, 4. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sobota, 4. 9., 
ob 9.00

Tržnica ponudnikov KBZ Sevnica Premium 
in sevniški festival praženega krompirja

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 
8290 Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 4. 9., 
ob 18.00 Bowlanje v Bowling Deluxe Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 5. 9., 
ob 16.00 Dobrodelna modna revija Ženske za ženske Grad Sevnica Rotaract klub Sevnica

ponedeljek, 6. 9., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica Inf. in prijave: 

07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si
ponedeljek, 6. 9., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Hitri prstki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 8. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sreda, 8. 9., 
ob 17.00 Nagradni kviz: Pokaži kaj znaš Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 9. 9., 
ob 19:00

Sevniško grajsko poletje 
Boštajn Gorenc - Pižama & Sašo Stare - stand up večer Grajski park KŠTM Sevnica 

petek, 10. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

petek, 10. 9., 
ob 17.00 Predstavitev knjige Irene Ameršek z delavnico Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 11. 9., 
ob 5. 00 - 12. 9. Po poteh televizijskih junakov (boni) Turizem, prevozi, šola vožnje 

Prah Sevnica d.o.o Turizem Toni

sobota, 11. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

ponedeljek, 13. 9., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Hitri prstki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 15. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sreda, 15. 9., 
ob 17.00 Nagradni kviz: Pokaži kaj znaš Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 17. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sobota, 18. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sobota, 18. 9. 
ob 14. uri Delavnica: vrtnice iz nylona Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 20. 9., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Hitri prstki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 21. 9., 
ob 9.00

Medena tura
Vodenje omogoča Slovenska turistična organizacija. Gostilna Plausteiner KŠTM Sevnica

torek, 21. 9., 
ob 20.00

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde
Vodenje omogoča Slovenska turistična organizacija. Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 22. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sreda, 22. 9., 
ob 17.00 Nagradni kviz: Pokaži kaj znaš Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 23. 9., 
ob 9.00

Medena tura
Vodenje omogoča Slovenska turistična organizacija. Gostilna Plausteiner KŠTM Sevnica

četrtek, 23. 9., 
ob 17.00

Delavnica z družinskim terapevtom Damijanom Gancem: 
Mladostniki in medvrstniški odnosi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 24. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

petek, 24. 9., 
ob 20.00

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde
Vodenje omogoča Slovenska turistična organizacija. Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 25. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sobota, 25. 9., 
ob 20.00

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde
Vodenje omogoča Slovenska turistična organizacija. Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 27. 9., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Hitri prstki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 27. 9., 
ob 17.00 Odpiranje zelenega okna ob svetovnem dnevu turizma Tončkov dom na Lisci Turistična zveza občine Sevnica, 

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica
torek, 28. 9., 
ob 9.00

Medena tura
Vodenje omogoča Slovenska turistična organizacija. Gostilna Plausteiner KŠTM Sevnica
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Sevniško grajsko poletje 2021

SEVNICA

www.kstm.si/sevnisko-grajsko-poletje

K VA T R O P I R C I  

Četrtek, 
2. september

ob 19.30
Grad sevnica

Grajski park

Org: KD Planet dogodkov

Predprodaja vstopnic - DOŽIVLJAJ, turistična agencija Posavje
Info: 07 81 65 462

MESEČNI 
SEJEM

SEVNICA

4.9.2021
SOBOTA

parkirišče pri HTC

SEVNICA

info: 

07/ 81 65 462

Obiskovalce prosimo, da dosledno upoštevajo 

navodila in ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. 

8.00 - 12.00

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sreda, 29. 9., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sreda, 29. 9., 
ob 17.00 Nagradni kviz: Pokaži kaj znaš Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 1. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

sobota, 2. 10., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica Parkirišče pri NLB KŠTM Sevnica

ponedeljek, 4. 10., 
ob 8.00 Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici Parkirišče pri HTC KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/
sevnica/dogodki

organiziramo začetni tečaj športnega plezanja za odrasle. 
Na začetnem tečaju se boste naučili 
varnega in samostojnega športnega plezanja. 

Plezalni klub Sevnica 

Več informacij na 
 plezalniklubsevnica@gmail.com 070 358 497 ali

Začetek tečaja je 

Sobota 2. Oktobra, 
v  športnem Domu Sevnica.

Vodja tečaja je Vili Guček.
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Letos je znova potekal Festival mladih v Sevnici, 
in sicer od 9. do 14. avgusta, vsak dan v pozno 
popoldanskih in večernih urah, v parku na gradu 
Sevnica. 

Dogajanje je bilo razdeljeno na šest različnih 
tematskih večerov. V prvem dnevu so potekale res 
zanimive predstavitve društev iz naše občine, drugi 
dan je bil sprostitveni večer, v sklopu katerega so 
potekali joga za mlade, gong kopeli, barvanje mandal 
in drugo. Tretji dan je imel naslov Večer z županom 
občine Sevnica, na katerem so mladi v pogovoru 
nanizali aktualne teme in kako oni doživljajo biti mlad 
v Sevnici. Četrti dan je bil v znamenju družinskih 
doživetij, brali so pravljico Od ribiča do graščaka, 
potekala je predstavitev šolanih psov, obiskovalci 
so se pomerili v igrah brez meja, otroci so uživali v 
kotičku za risanje in tetoviranje …

V petek je potekal doživet Glasbeni večer, poleg 
delavnice javnega nastopanja in talenta šova sta 
v parku zbrano množico navdušila koncerta Sarah 
Senica in Roberta Petan ter Sare Praznik in Primoža 
Lisca.
Vse dni v tednu sta obiskovalce animirali maskoti 
Waldi in Lisička, potekala je nagradna igra, v kateri 
si lahko osvojil vstopnico za brezplačni vstop na 
bazen Sevnica, na voljo so bili ležalniki in selfitočke, 

Festival mladih 
v Sevnici

sladkanje s sadjem, druženje ob ognju, obisk Medene 
ture in večerni obisk grofice Mathilde na gradu, 
druženje ob informacijski stojnici turistične ponudbe 
Sevnice in Posavja.

Festival se je zaključil na bazenu Sevnica – na 
terasi lokala Platz, s tradicionalno, že 14. Kitarijado 
– nastopom lokalnih skupin. Zbrano množico so 
navdušile znane melodije.

Organizator festivala je bil KŠTM Sevnica v sodelovanju 
s partnerji in društvi. Hvala vsem, ki ste se festivala 
udeležili kot nastopajoči ali kot obiskovalci, saj brez 
obojih festivala ne bi bilo.

Se vidimo prihodnje leto.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica 

Med poletnimi počitnicami KŠTM Sevnica že 
tradicionalno pripravi program brezplačnih tedenskih 
športnih aktivnosti za mlade in otroke. V enem 
tednu smo spoznavali različne športe in se preizkusili 
individualno ali/in skupinsko v vsakem posebej. 

Športni 
olimpijski teden 2021

Tako smo rolali, skikali, igrali speedminton, tenis, 
badminton, igrali tenis na mivki, odbojko na mivki, 
se preizkusili v hitrostnih poligonih, v akrobatiki in 
gimnastiki, spoznavali z vodnimi igrami ... Skratka, v 
petih dneh športnih aktivnosti se nam je pridružilo 
več kot 150 otrok, za katere z gotovostjo lahko rečem, 
da so uživali in mi z njimi. 

Na snidenje spet prihodnje leto.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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VARNO
NA POTI V ŠOLO• Rad/a se družiš z mladimi in/ali otroki.

• Radoveden/a in željan/željna si pridobivanja novega 
znanja in veščin.

• Star/a si med 15 in 29 let in živiš v občini Sevnica.
• In kaj če bi lahko:
• Skupaj z mentorji pripravljal/a in izvajal/a aktivnosti za 

mlade in otroke
• Spodbujal/a mlade k vključevanju v aktivnosti
• Dajala pobude za nove delavnice, dogodke,…
• Zanima me, kako postaneš Ambasador mladih v Sevnici.

Kontakt:
evija.zavrl@kstm.si
051 680 220
KŠTM Sevnica

Ambasadorji mladih v Sevnici

18. september
Odvisno od vremena, pa tudi od covida seveda.

na igrišču OŠ Sevnica od 16.00
koncert the cock tails, napihljiva igrala, brezplačne 
vadbe, mini-turnirji v rokometu, nogometu, košarki, 

med otroci in starši, tekmovanja v atletiki, gimnastični 
poligon, promocijske vadbe za seniorje, za cross-fit, 

funkcionalni trening, pilates, nastopi mažoretnih skupin, 
druženje ob hrani ter pijači in še in še. 

Športastična Sevnica

Ob slabem vremenu bo v nedeljo, 19. 9.
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Šport 

Na Bazenu Sevnica smo izvedli 8 plavalnih tečajev. 
V juliju kar 5, od tega 4 začetne plavalne tečaje in 
enega nadaljevalnega. V avgustu pa 3, od tega 2 
začetna tečaja in enega nadaljevalnega.

Otroci so pridno upoštevali navodila učitelja plavanja 
Tjaža Praha in tako je večina otrok začela lepo plavati, 
drugi pa so tudi dodobra izpolnili plavalno tehniko.
Veseli smo, da so bili tečajniki zelo zadovoljni, zato 
bomo drugo leto ponovili to aktivnost na Bazenu 
Sevnica.

vir: KŠTM Sevnica 

Plavalni tečaji 
na Bazenu Sevnica

V Sevnici je leta 2018 svoja vrata odprla prva Teniška 
akademija v Posavsko-Dolenjski regiji, v kateri deluje 
strokovna ekipa z več kot 20-letnimi izkušnjami s 
področja teniške stroke, športne vzgoje in športnega 
treniranja Teniška akademija Gospod Ficko (GFTA). 

Trenersko ekipo sestavljajo trije diplomanti 
Fakultete za šport, ki so na fakulteti specializirali 
tenis, 8 licenciranih trenerjev, mentalni trener in en 
kondicijski trener. Hitro se je izkazalo, da je v Sevnici 
za tenis veliko zanimanja med otroki in tudi odraslimi. 
V preteklih dveh letih se je namreč število članov v 
Sevnici povečalo za polovico, zasedenost teniških 
igrišč pa kar za 90 odstotkov. V tem času so k temu 
precej pripomogli rezultati teniške šole. Dobili smo 
1. slovensko reprezentantko do 12 let, ki trenutno 
zaseda 1. mesto v svoji kategoriji, s člansko ekipo smo 
se zgodovinsko uvrstili v 1. slovensko moško člansko 
ligo, s selekcijo do 12 let smo zasedli 3. mesto v 
slovenskem ligaškem tekmovanju do 12 let. Trenutno 
imamo 120 članov (od tega 80 otrok in 40 odraslih). 
Zraven teniške šole za otroke in odrasle izvajamo 
tudi program Tenis na vozičkih, Tenis za seniorje 
nad 65 let in Tenis za osebe s posebnimi potrebami. 

Jesenski vpis 
v teniško šolo se je začel

Smo tudi organizator mednarodnega licenčnega 
seminarja za teniške trenerje (GPTCA), na katerem 
lahko trenerji pridobijo ATP-licenco, in organizatorji 
mednarodnega kvalifikacijskega turnirja Champions 
Bowl za igralce do 16. leta. 

Z veseljem vam bomo pomagali na vaši poti do 
postavljenih ciljev.

Vir: Teniška akademija Gospod Ficko

 
V letu 2020 je Teniška akademija Gospod Ficko 
sestavila člansko moško ekipo, v kateri so združeni 
najboljši posavski teniški igralci iz Sevnice, Krškega, 
Brežic, Rimskih Toplic in Senovega. 

Ekipa je začela nastopati v 2. državni moški ligi in 
je nizala uspeh za uspehom, vse do uvrstitve med 
najboljše 4 ekipe v Sloveniji (playoff). Znano je 
bilo, da lahko ekipa poseže po 1. mestu in s tem v 
zgodovinsko uvrstitev sevniške teniške akademije v 
1. ligo. Boji končnice so bili izenačeni do zadnje točke, 
a domača ekipa je pokazala samozavest, znanje in 
željo in je prišla do vrha. Zaradi premajhnega števila 
teniških igrišč v Sevnici je tekmovanje potekalo v 
Teniškem klubu Brežice, za kar se jim zahvaljujemo, 
predvsem za sodelovanje in gostoljubnost, obenem 
pa čestitamo vsem teniškim igralcem, ki so pripomogli 
k vrhunskemu uspehu. Ti pa so: Matic Sotler, Luka 
Bulovič, Borut Žičkar, Marko Sabolčki, Benjamin 
Beliš, Žiga Deržič, Anže Deržič, trener Gregor Ficko in 
kapetan Sandi Rašovič. Fantom želimo veliko uspeha 
v 1. slovenski ligi.

Gregor Ficko

Članska teniška ekipa 
spisala zgodovino 
in se uvrstila v 
1. slovensko ligo

Rokometna sezona 
2021/2022 se je začela. 
Naše selekcije fantov in 
deklet pridno trenirajo in 
si pridobivajo kondicijo za 
tekmovalni del sezone. 

Vzdušje je izredno pozitivno, tako da že vsi z 
nestrpnostjo pričakujemo prve tekme v septembru. 
Rokometni klub Sevnica je pogumno vstopil v novo 
sezono. Strategija našega kluba ostaja ista: vsem 
selekcijam s profesionalno organizacijo in vrhunskimi 
trenerji omogočiti kakovostne treninge, na katerih se 
bodo učili tudi pomembnih življenjskih vrednot. 

Poleg novih igralcev in igralk rokometa vabimo 
v naše vrste tudi prostovoljce vseh generacij, ki 
bi želeli napisati kakšen članek, urejati spletno 
stran, fotografirati, snemati, postati zapisnikar na 
rokometnih tekmah, organizirati dogodke … Več kot 
dobrodošle pa so seveda tudi nove ideje. 
Kontakt: rokomet.sevnica@gmail.com.

(P)OSTANI ROKOMETAŠ.

Vir: Rokometni klub Sevnica

Ljubiteljem rokometa

Dne 5. junija 2021 so v organizaciji Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo v Slovenski Bistrici potekale 20. 
veteranske športne igre. Udeležili so se jih tudi člani 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Sevnica v štirih kategorijah: streljanje z zračno puško, 
pikado, met bombe in šah. Izmed 40 ekip smo 
Sevničani v skupni razvrstitvi dosegli zelo dobro 12. 
mesto. Najbolje so se odrezali in nas razveselili strelci 
v sestavi Mirko Ognjenović, Anton Jazbinšek in Stane 
Kovačič, saj so osvojili odlično 1. mesto.

Dne 12. junija 2021 je Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Sevnica na sedežu 
združenja organiziralo 2. memorialni turnir Marka 
Černiča, poimenovan po našem pokojnem članu in 
podpredsedniku združenja. Tekmovanje je potekalo 
v dveh kategorijah; v streljanju z zračno puško 
in pikadu. Turnirja so se poleg članov sevniškega 
združenja udeležili člani območnih veteranskih 
združenj iz Krškega in Brežic. 
Tekmovanje v streljanju z zračno puško je potekalo 
na strelišču Strelskega društva Marok v Sevnici. 
Ekipno je zmagala ekipa OZVVS Sevnica (469 točk), za 
njimi sta bili ekipi iz Krškega (395 točk) in Brežic (320 
točk). Med posamezniki so prva tri mesta prav tako 
pripadla Sevničanom: 1. mesto Anton Jazbinšek (172 
točk), 2. mesto Stane Kovačič (167 točk) in 3. mesto 
Alojz Kovačič (162 točk). 
V kategoriji pikada je bil končni rezultat sledeč: 1. 
mesto je pripadlo OZVVS Sevnica (2680 točk), 2. 
mesto OZVVS Krško (2318 točk) in 3. mesto OZVVS 
Brežice (2214 točk). Tudi med posamezniki so se 
Sevničani odlično izkazali, saj sta prvi dve mesti 
osvojila naša člana: 1. mesto Franci Selak (937 točk), 
2. mesto Bojan Sorčan (690 točk), 3. mesto Milan 
Mavsar (631 točk). Tekmovanje v pikadu je vodil 
Brane Busar. Podelitve priznanj sta se udeležila žena 
pokojnega Marka Černiča Martina Černič in sin 
Klemen ter najboljšim podelila medalje in pokal. Po 
podelitvi je sledila pogostitev v okrepčevalnici Pepi 
ham v Sevnici. 

Vir: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica

20. veteranske športne 
igre in 2. memorialni 
turnir Marka Černiča
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Šport 

Mladi iz DBV Ippon Sevnica so od 20. do 22. avgusta 
spet uživali na Lisci.
Društvo je ob upoštevanju vseh navodil NIJZ in v 
sodelovanju s Športno unijo Slovenije letos izvedlo 
4. Kamp LISCA 2021. Na njem so mladi ob športnih 
aktivnostih spoznavali nekatere poklice (pravosodni 
policist, pripadniki PPE) in tudi, kako preživeti v 
naravi, brez sodobnih pripomočkov (SURVIVAL). 

Udeleženci so v nedeljo, ko so videli, da se Lisca 
ponovno prebuja s čedalje več pohodniki, kar težko 
sprejeli, da se je bilo treba vrniti v dolino. Na koncu 
smo sklenili, da se prihodnje leto z veseljem dobimo 
na naslednjem tradicionalnem druženju.

Miran Grubenšek

4. Ipponov kamp 
LISCA 2021 

KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA septembra vpisuje 
predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, študente 
in odrasle v različne borilne programe, ki so izjemno 
koristni in povsem varni. 

KARATE, KICKBOXING in BOKS so borilne veščine, 
za katere so se naši licencirani trenerji usposobili na 
naslednjih panožnih zvezah: Karate zveza Slovenije, 
Kickboxing zveza Slovenije in Boksarska zveza 
Slovenije. 
Redna vadba za začetnike in nadaljevalno skupino bo 
potekala na različnih lokacijah, v spodnji telovadnici 
OŠ Sava Kladnika Sevnica in v Športnem domu 
Sevnica. 

Vpis v šolo karateja, 
kickboxinga in boksa

 
Uspešen nastop sevniških kickboksarjev na 
Državnem prvenstvu v Trebnjem.

Za zaključek letošnjega prvega dela tekmovalne 
sezone so se najboljši kickboksarjiv soboto, 3. julija, 
v Trebnjem pomerili še za naslove državnih prvakov 
v disciplini kick light. Prvenstva so se udeležili tudi 
sevniški kickboksarji, vodil pa jih je glavni trener kluba 
Jurij Orač. Po številčnosti, še bolj pa po prikazani 
kakovosti borb so izstopali predvsem slovenski 
reprezentanti, ki so osvojili največ naslovov državnih 
prvakov. Naslov državnega prvaka letos ni šel v roke 
sevniškim kickboksarjem, so pa bili dvakrat zelo blizu. 
V dopoldanskem delu so bile najprej kvalifikacije, v 
popoldanskih finalnih obračunih pa smo imeli kar 
tri polfinaliste, v nadaljevanju pa kar dva finalista. 
Sevniški kickboksarji so na DP v Trebnjem na koncu 
osvojili 3 medalje, dve srebrni in eno bronasto.
Iskrene čestitke vsem nastopajočim in 
zahvala dolgoletnim sponzorjem kluba Občini 
Sevnica, sevniškemu podjetju Tanin Sevnica, 
Hidroelektrarnam na Spodnji Savi in podjetju Gen-i iz 
Krškega za izkazano pomoč pri udeležbi na državnem 
prvenstvu v kickboxingu. 

Končna uvrstitev članov KBV Sevnica na DP v kick 
lightu 2021:

2. mesto Tadej Božič, starejši kadeti, kick light -57 kg
2. mesto Amadej Božič, mladinci, kick light -79 kg
3. mesto Urh Oset, člani, kick light -74 kg

Jurij Orač

Državno prvenstvo 
v kickboxingu 

KARATE: program je namenjen za predšolske otroke, 
osnovnošolce, dijake, mladino in tudi odrasle. Še 
posebno pa je prilagojen otrokom in njihovemu 
vsestranskemu razvoju. S karatejskimi tehnikami 
v obliki kat, sparinga, dela z rekviziti, stretchinga, 
meditacije in pravilnega dihanja razvijamo svoje 
psihofizične sposobnosti. KARATE je zelo zdrav, 
zanimiv in eden najbolj koristnih športnih oblik 
gibanja za zdravje. Vsebina vadbe karateja temelji 
na izboljšanju motoričnih sposobnosti, izboljšanju 
koordinacije, agilnosti, hitrosti, moči, kreativnosti 
... Vključitev v športne tekmovalne programe pa še 
posebno motivira predvsem mlajšo populacijo. 
KICKBOXING je kontaktni borilni šport, pri katerem 
v vadbenih procesih uporabljamo najboljše 
posamezne elemente borilnih veščin, kot sta KARATE 
in BOKS. S posebnimi metodami in različnimi vajami 
povečujemo motorične sposobnosti, »očistimo« 
zavest odvečnih skrbi, povečujemo gibljivost in 
eksplozivno moč. Intenzivnost vadbe je popolnoma 
prilagojena vaši trenutni zmogljivosti, saj lahko sami 
določate intenzivnost glede na svojo pripravljenost.
BOKS je najstarejša borilna veščina. Boksarski 
trening je lahko več kot zabaven. Še preden si otroci 
nadenejo rokavice, se poigrajo s svojo senco, v smislu 
shadow boksa. Boks je plemenita borilna veščina, 
pri kateri posameznik išče predanost, disciplino, 
vzdržljivost in samozavest. Tisti, ki ste že dopolnili 15 
let in starejši, pa boste z boksom nedvomno postali 
še bolj čvrsti in močnejši fizično in mentalno. Tri 
minute boksati, udarjati v vrečo, hruško, fokuserje, 
kaj šele v nasprotnika boksarja, brez dobrega 
kardiovaskularnega sistema, ne gre.
Ne oklevajte in se še danes odločite za eno izmed 
koristnih vadb, ki vam jih nudimo. Ali bo to KARATE, 
KICKBOXING ali BOKS, je povsem vaša odločitev. 
Zaupajte se našim strokovnjakom in pedagogom, 
mojstrom karateja in kickboxinga, večkratnim 
državnim prvakom in nosilcem številnih medalj 
z evropskih in svetovnih prvenstev. KARATE, 
KICKBOXING in BOKS v SEVNICI treniramo samo v 
KLUBU BORILNIH VEŠČIN SEVNICA, saj imamo zato 
ustrezno visoko izobražen in strokovno usposobljen 
trenerski kader (Odločba MIZŠ) za poučevanje 
borilnih športov, kot so KARATE, KICKBOXING in 
BOKS, z veljavnimi licencami omenjenih športnih 
panožnih zvez.

Dodatne informacije dobite na spletni strani Kluba 
borilnih veščin Sevnica (www.kbv-sevnica.org) in/ali 
na tel. št. 040 98 62 62 (Jurij Orač, predsednik kluba), 
lahko pa nam tudi pišete na klubski e-naslov: kbv.
sevnica@gmail.com. 
Pokličite nas ali obiščite na lokaciji, kjer izvajamo 
redno vadbo. Vljudno vabljeni.

 Jurij Orač

Tri medalje za sevniške kickboksarje na državnem prvenstvu

DBV IPPON SEVNICA vpisuje v septembru in oktobru 
2021 k redni vadbi vse generacije. 
Najmlajši vseh kategorij od U8 do U16 vabljeni k vadbi 
borilnih športov na mehkih blazina. Mladinci in člani 
vabljeni tudi k rekreativni vadbi SAMOOBRAMBE 
za ŽENSKE in MOŠKE. Vadbe potekajo v Športnem 
domu v Sevnici in OŠ Boštanj pod vodstvom mojstrov 
borilnih veščin, z veljavnimi licencami za poučevanje 
borilnih veščin.

Informacije: www.ippon.si ali 031 608 655. (Miran)

Miran Grubenšek

Ju jitsu, judo in 
samoobramba
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Iz preteklosti v sedanjost

Zgodba o najstarejšem posavskem podjetju in enem 
starejših podjetij v tem delu sveta

Kljub visoki starosti Kopitarna ni bila prva industrija 
v Sevnici. Že mnogo prej je imela Sevnica svojo 
usnjarsko delavnico, ki je ležala na levem bregu 
Drožanjskega potoka ob izlivu v Savo.

Vsekakor ima Kopitarna od zdaj obstoječih podjetij, 
kot so Lisca, Stilles, Tanin, Siliko, Kmečka zadruga 
Sevnica, v Sevnici najdaljšo dobo svojega obstoja in 
najdaljšo tradicijo izdelovanja svojega osnovnega 
proizvoda – kopita kot orodja za izdelavo obutve.

Poleg tega osnovnega proizvoda ima Kopitarna v 
svoji ponudbi tudi modno in anatomsko obutev, 
napenjače in raztezače za obutev in lesene podplate.

Tovarna je lokacijsko še vedno na istem mestu kot 
pred 135 leti. V času svojega obstoja, predvsem po 
drugi svetovni vojni, se je na tem prostoru razširila, 
zgrajene so bile nove proizvodnje hale, ob vsem pa 
se je tudi posodobila. Nova tehnologija in stalno 
vlaganje v razvoj sta razloga za njeno dolgoletno 
delovanje.

Kopitarno je pred 135 leti zasnovala nemška družina 
Winkler, ki je še zdaj izrazito kopitarska hiša. Že leta 
1865 je ustanovila svoje podjetje v nemškem mestu 
Altenstadt. Ker so hoteli preostale avstrijske kupce 
preskrbovati s kopiti neposredno, so se odločili nekje 
na Štajerskem postaviti tovarno kopit. Verjetno 
je k tej odločitvi veliko pripomogla tudi možnost 
izkoriščanja okoliških z bukvijo bogatih gozdov, ker 
je bil bukev les osnova za izdelavo kopit. Na njihov 
oglas se je oglasil gradbeni inženir Anton Smrekar 
in jim v prodajo ponudil svoj mlin. Predelava mlina 
v tovarniško poslopje, postavitev strojev in drugih 
priprav so vodili v izdelavo prvega čevljarskega kopita 
(1. oktobra 1886). Leta 1892 so montirali prvi parni 
kotel in v njem parili izdelke. Že takrat so za današnje 
razmere izdelali ogromno lesenih kopit (300.000).

Po letu 1895 pa do prve svetovne vojne se je 
Kopitarna postopoma razširila in se posodobila z 
novimi stroji iz Amerike, zgrajena je bila sušilnico, 
kupili pa so tudi novi parni kotel. Med prvo svetovno 
vojno so v Kopitarni delale predvsem ženske.

Po prvi svetovni vojni je začela naraščati konkurenca 
v novoustanovljeni državi Kraljevini Jugoslaviji, kar 
je vodilo lastnike v ponovno popolno izboljšanje 
tehnologije leta 1929 z nakupom novih strojev.

Med drugo svetovno vojno sta se proizvodnja in 
prodaja usmerili izključno na nemški trg. Leta 1944 
so Winklerji, ob napadu partizanov na tovarno, 
zapustili Slovenijo. Po drugi svetovni vojni je tovarna 
spet začela obratovati pod administrativno upravo. 
Takrat je tovarna z odločbo o zaplembi imovine 
nemške narodnosti prišla v državno last. 

Z odločbo o ustanovitvi podjetja (LRS 31. oktober 
1946) je tovarna dobila ime Kopitarna Sevnica. To 
ime ima še po 75 letih.

Dne 17. septembra 1950 so delavci prevzeli tovarno 
v svoje roke – samoupravljanje. Težave so bile v 

 Zgodovina Kopitarne

Tebi, brezčasna lepotica, ki kljubuješ ostremu 
meču nezvestobe,

tebi, domovina, ki kljub ranam žgočim ostajaš 
krasotica.

Kaj ti mar za pisana pravila, teh narava ni rodila.
Vsem odpuščaš, ki te bijejo grdo, da srce trga se 

močno.

V globinah svojih si trdnjava, čeprav na videz 
krhka in majava.

Domovina sta gozd in reka, to so ptice, to je 
sončni vzhod,

to so hribi in gore, domovina smo ljudje.
To je kraj, kjer je doma srce.

Tvoje srce je široko, širina izmeriti se ne da, kljub 
temu da lasten te rojak izda.

Komu mar za barvo in za smer, ko so to vprašanja, 
je ogrožen mir.

Kaj naj rečem vam rojaki, vam ki ste jo izdali,
vam, ki ran ste ji zadali?

Vi je niste vredni, vi ste bedni, vodi vas pohlep! 
A močan je njen oklep.

Ko udari meč njen, to ni meč krvi,
to je meč ljubezni, ki vas razpodi.

Takrat boste majhni in boječi, vase uzrti in zatrti.

Domovina, danes kličem njim, ki so tebi se rodili,
njim, ki so ponosno te gradili.

Tebi v čast so stali z lovorikami, za uspehe so 
garali,

da prva mesta so ti dali.

Njim v šolah in tovarnah, v tujini in pisarnah, 
njim, ki so ostali zvesti in vedo, da zate srce bije 

jim močno!

   Denis Revinšek

Brezčasna lepotica

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail: 

grajske.novice@kstm.si,
glede objave posamezne pesmi se 

odloča uredništvo.

Hvala za vaš prispevek.
      
 Uredništvo

stari tehnologiji, zato je bilo treba vlagati sredstva 
v razvoj in investicije. Transmisijske pogone so 
zamenjali elektromotorji. Leta 1966 je bil zgrajen 
obrat polizdelkov, zato so zrušili in odstranili stare 
lesene barake. Leta 1964 so bila odprodana osnovna 
sredstva kovinske galanterije Kovinskemu podjetju 
Sevnica, začela pa se je proizvodnja plastičnih rolet. 
Stroj so leta 1966 kupili na Zagrebškem velesejmu. 
Leta 1975 je Kopitarna dogradila obrat plastike in 
takrat začela proizvodnjo polietilenskih kopit. Tako 
se je v Kopitarni poleg proizvodnje lesenih kopit, pet 
in lesenih podplatov začela intenzivna proizvodnja 
plastičnih profilov in polietilenskih polizdelkov za 
kopita.

Ob koncu leta 1980 so se razmere zelo zaostrile 
(devalvacija dinarja in pomanjkanje deviz) in 
potrebna je bila reorganizacija podjetja, kar je bil 
rezultat v ukinitvi programa lesenih pet in iskanju 
novega programa. Ker Kopitarna sama ni bila 
sposobna izvesti takšne investicije, se je združila 
v SOZD Mercator Ljubljana. Takrat je nastal novi 
program ortopedskih podplatov, daj so hoteli, da 
se leseni podplati nadgradijo in finalizirajo v leseno 
obutev. Sicer so leseno obutev v manjšem obsegu 
delali že od leta 1970 in takrat se je rodil tudi najbolj 
prepoznavni izdelek – lesena klompa ali cokla. 

Od leta 1986 je potekala proizvodnja obutve za 
prosti čas. To je anatomsko oblikovana zdrava 
obutev, ki je primerna za vsako nogo, saj jo ohranja 
zdravo in nedeformirano. Tega leta je tudi Kopitarna 
patentirala pregibni leseni podplat, s čimer je bila 
odpravljena še zadnja pomanjkljivost lesene obutve 
– togost podplata.

Ob razpadu Jugoslavije leta 1991 je Kopitarna v Srbiji 
ustanovila lastno podjetje Bio hit Beograd. Ker sta 
se zaradi vojn na Balkanu zelo zmanjšali proizvodnja 
in prodaja obutve, so v podjetju iskali alternativne 
izdelke in se leta 1993 odločili za proizvodnjo stolov, 
vendar tudi za te izdelke takrat ni bilo dovolj velikega 
trga in so proizvodnjo po treh letih zaprli.

Leta 1995 je Kopitarna dobila soglasje k lastninjenju 
podjetja od Agencije za prestrukturiranje in 
privatizacijo in leta 1997 je izvedla lastninjenje v 
razmerju 52 odstotkov zaposleni in 48 skladi.

Leta 1998 je Kopitarna sodelovala tudi pri 
dokapitalizaciji invalidskega podjetja Inde Sevnica.

Leta 2009 se je začela selitev dela proizvodnje 
napenjačev v Srbijo, čez leto dni pa še selitev 
proizvodnje obutve v Srbijo. Tega leta je bilo 
ustanovljeno tudi hčerinsko podjetje v Zagrebu. 
Ker so začeli veliki stari trgovski sistemi počasi 
propadati in se je to zelo poznalo predvsem pri 
prodaji obutve, se je Kopitarna leta 2012 odločila 
graditi lastno prodajno mrežo predvsem v novih 
velikih nakupovalnih centrih po državah nekdanje 
Jugoslavije.

Kopitarna Sevnica je delniška družba, v večinski 
slovenski lasti. V skupini Kopitarna je zaposlenih 
141 delavcev. Poslovanje podjetja je kljub razmeram 
zaradi epidemije stabilno.

V 135 letih razvoja je Kopitarna ostala zvesta 
svoji tradiciji – kopitu, ki bo tudi v prihodnje eden 
glavnih proizvodov, in razvoju obutve, ki bo zdrava, 
anatomsko prilagojena, pri tem pa bo še poseben 
poudarek na tem, da se bo vedno razvijala glede na 
modne smernice.

Kopitarna je preživela različne države, dve svetovni 
vojni, različne oblike družbene ureditve, različne 
reorganizacije, različne dodatne programe, različna 
vodstva, vzpone in padce, kljub temu pa smo 
lahko vsi, sodelavci in naši zvesti kupci, ponosni na 
prehojeno pot in dosežene rezultate.

Vir: Kopitarna Sevnica 

njenih 135 let nepretrganega delovanja in 75 let blagovne znamke Kopitarna
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Utrip življenja

Za vas imamo rešitev, da se vam v septembrskih 
dneh ne bo čisto preveč tožilo po brezskrbnih 
poletnih dneh. Ta osvežilna in aromatična sladica 
vas bo vsaj za trenutek spet popeljala v senco 
najljubšega drevesa in vas pobožala, kot zna 
pobožati le jutranje sonce. 

Bezgova krema 
z grozdnim sokom
Bezgova krema: V hladno vodo namočimo liste 
želatine. Sladko smetano segrejemo, ji dodamo 
čokolado in ožeto želatino. Postopoma dodajamo 
bezgov sirup in malo citronske kisline. Mešanico 
vlijemo v skodelice in postavimo v hladilnik, da se 
strdi. 

Žele: Grozdni sok segrejemo, dodamo želatino. 
Malo ohladimo in previdno prelijemo po strjeni 
bezgovi kremi. 

Čokoladni čips: Temno čokolado stopimo in 
tanko namažemo po foliji, ohladimo in nalomimo 
na večje dele. 

RECEPTI

Čokoladni kamenčki: Čokolado stopimo. Iz 
vode in sladkorja pripravimo sladkorni sirup. 
Čokolado počasi stepamo in vanjo previdno 
dodajamo sirup. Stepamo, dokler ne dobimo 
lepih kamenčkov. Na bezgovo kremo z grozdnim 
želejem posujemo malo čokoladnih kamnov, 
dodamo čokoladni čips in malo sveže mete.

Recepta so pripravili v Gostilni Repovž. Grozdni žele so 
pripravili z grozdni sokom Tajfl s Kmetije Grobelnik, ki ga 
odlikuje certifikat kakovosti Sevnica Premium. 

Vinsko priporočilo:

Grega Repovž, 
sommelier leta 2021 
po izboru vodnika 
Gault & Millau, 
k tej jedi priporoča 
brezalkoholno 
spremljavo. 

Zraven postrezite 
naravni grozdni sok 
Tajfl, žametovka.

Čas epidemije zaradi covida-19 je bil tudi čas 
delovanja skupin starejših ljudi za samopomoč, 
čas preizkušenj in iskanja novih poti ohranjanja in 
vzdrževanja stikov. 

Voditeljice skupin smo se ves ta čas redno mesečno 
srečevale na intervizijskih srečanjih, potekala pa so 
na daljavo. Pri tem smo se naučile uporabljati spletna 
orodja, žal pa nekateri naši člani tega niso mogli. zato 
smo iskale nove načine vzdrževanja stikov. 

Skupina Vrtnica, ki deluje v Domu upokojencev 
Sevnica, je bila ob tem najbolj prikrajšana. Srečevanje 
v živo je bilo onemogočeno, večina članic ni zmogla 
uporabljati telefona, osebje pa je bilo že z osnovno 
skrbjo za njihovo dobro počutje zelo obremenjeno. 
Zato je voditeljica Cvetka vzdrževala stik s socialno 
delavko in ta jim je sporočala, da niso pozabili na 
članice skupine in da mislijo nanje. Žal se je v tem času 
nekaj članic tudi poslovilo, kar jo je tudi prizadelo. 
Vesela pa je, da je vodstvo doma upokojencev 
presodilo, da je srečevanje skupine ponovno varno, 
in o tem obvestilo voditeljico. Zbrali so se takoj, ko 
je epidemiološka situacija to dovoljevala. Vse članice 
so bile zelo vesele ponovnega srečanja. Na FB Doma 
upokojencev Sevnica so zapisali, da se srečanj ob 
ponedeljkih zelo veselijo, srečevali pa se bodo v 
prenovljeni jedilnici v 2. nadstropju. 

Članice skupine Rožmarin, ki deluje najdlje časa, so 
stik vzdrževale med sabo in z vodjama Martino in 
Marijo prek telefonskih pogovorov. Vodja Marija je 
obiskala tudi tiste članice, ki so praznovale osebni 
praznik, in jim na daljavo zaželela vse najboljše. 
Članice so pogosto izražale svoje želje, da bi se spet 
čim prej srečale v živo. Jelka Mlakar, ena izmed 
članic, je opisala, kako je skupina Rožmarin iz Sevnice 
preživela ta »koronačas«, poimenovala pa ga je kar 
Rožmarinke in koronavirus. 

»Sredi decembra 2019 smo se članice odločile za 
majhen oddih pred prazniki. Kmalu po novem letu 
pa nas je presenetil smrtonosni virus iz Vuhana. Po 
enem letu in pol smo se članice spet srečale. 

Ugotovile smo, da smo se držale predpisov, saj je 
samo ena članica prebolela covid-19. Žal pa nas je pri 
prijetnem klepetanju pregnala nevihta. Sklenile smo, 
da se ponovno srečamo vsak ponedeljek ob 17. uri 
na terasi bližnjega lokala, dokler ne bo možnosti za 
srečevanje in telovadbo v našem prostoru.« 

Skupina Lipa, ki se je pred epidemijo komaj začela 
dobro sestajati in vzpostavljati prijateljske vezi, se 
po epidemiji še ni sestala v živo. Po dogovoru se 
namreč med poletjem ne srečujemo. V času izolacije 
sem članice in člana večkrat poklicala po telefonu, 
napisala sem jim kar nekaj pisem, nekatera tudi 
na roko. V enem izmed pisem sem opisala pomen 
pisanja na roko za vzdrževanje vitalnosti možganov 
in finomotoričnih spretnosti ter tudi članice povabila 
k pisanju pisem. Vsa pisma sem nato kopirala in 
poslala vsem drugim članicam, včasih pa dele 
vsebine pogovorov po telefonu zapisala in vsebino 
prav tako delila prek pisem. Za krajšanje zimskih dni 
sem jim natisnila različne mandale in jih spodbudila, 
da jih pobarvajo, saj je bila to tudi ena izmed tem 
pogovorov v času našega srečevanja v živo. V živo se 
bomo srečevali spet septembra. 

Pred nami so še poletni dnevi in upamo, da smo 
virus covid-19 z vsemi ukrepi ukrotili vsaj toliko, da 
se bomo jeseni vsi spet lahko srečevali v živo. Ob tem 
pa sporočamo, da je v skupini Lipa še nekaj prostih 
mest, in velja povabilo, da se nam lahko pridruži še 
nekaj novih članov in članic, ki bodo z nami delili 
sredine popoldneve. 

V imenu vodij skupin Sonja Bobek Simončič, 
vodja skupine Lipa 

Skupina starejših za 
samopomoč, nove poti 
ohranjanja stikov  

Kljub neobičajnim razmeram in vročini smo bili v 
Društvu upokojencev Sevnica tudi v juliju in avgustu 
aktivni.
1. Letovanje na Dugem otoku od 30. 6. do 7. 7. 2021. 
Vsi nasmejani, vsi veseli smo uživali na plaži, potepali 
pa smo se tudi po Kornatih.

2. Izlet v Cernik 30. 7. 2021. Bili smo na srečanju 
pobratenih društev upokojencev Cernika v Slavoniji 
in Sevnice. Najprej smo bili v občini Cernik, nato na 
poznem zajtrku v OGP Stanal. Obiskali smo samostan 
in arheološki muzej v Cerniku, vas Banićevac – rojstni 
kraj naših Jelančićev – in izletniški kraj Strmac. 
Prijetno druženje z večerjo in glasbo pa je bilo v šoli 
v Šagovini do poznih večernih ur (besedilo: Vinko Šeško).

3. Šahovsko prvenstvo pokrajinske zveze DU Posavja 
– 10. 8. 2021 ob 9. uri v gostišču Felicijan, Radna.
4. Redni letni zbor članov in članic Društva 
upokojencev 12. 8. 2021 ob 16. uri v Gostišču 
Dolinšek, Vrh nad Boštanjem. Zbor smo izvedli ob 
upoštevanju pogojev PCT. Na Zboru članov je bilo 
106 članic in članov. V skladu s Statutom društva 
je bila zagotovljena potrebna večina za izvedbo 
zbora. Pred začetkom je potekal tudi krajši kulturni 
program. Nastopila sta novi pevski zbor Društva 
upokojencev Sevnica z imenom Srebrni glas in 
Folklorna skupina društva. Predsednica DU Sevnica 
je podala poslovno in finančno poročilo za leto 2020. 
Prav tako so bili podani poročili Nadzornega odbora 
in Častnega razsodišča društva. V nadaljevanju sta 
bila predstavljena program dela in finančni načrt 
DU Sevnica za leto 2021. Letošnji zbor je bil tudi 
volilni občni zbor, zato so bili razrešeni vsi organi 
DU Sevnica. V nadaljevanju so bile izvedene volitve 
organov društva za novi mandat. Za predsednico DU 
Sevnica je bila ponovno izvoljena Ana Jelančić.

Zbor DU Sevnica sta pozdravila podpredsednica PZDU 
Posavje Jožica Sušin iz Brežic in predsednik PZDU 
Posavje Jože Žnidarič. Po zboru je bilo na vrsti krajše 
družabno srečanje z večerjo (besedilo: Brane Busar).

Brane Busar in Romana Ivačič 
za Društvo upokojencev Sevnica

Letovanje na Dugem otoku (foto: Ana Jelančić)

Društvo upokojencev 
Sevnica v juliju in avgustu

Grozdni sok Tajfl

Izlet v Cernik (foto: Vinko Šeško)

Zbor članov in članic DU Sevnica (foto: Brane Busar)
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9. oktober 2021,  ob 8.00,   

                   pri srednji šoli  Sevnica 

      

 www.zd -sevnica.si 
 

 

 

          

                          

 

Tecimo za dober namen.

INFORMACIJE na DU Sevnica vsako sredo od 9. do 11. ure

ali na:  07 81 44 151

Ostanimo zdravi!

Vaše Društvo upokojencev Sevnica

(Vsi dogodki so organizirani v skladu z navodili NIJZ. Obvezno izpolnjevanje pogojev PCT.)

OBVESTILA
Spremljate nas lahko tudi na spletni strani:

https://dusevnica.weebly.com

www.facebook.com

Kulturni večer "Vesela jesen" 

bo v Osnovni šoli na Bizeljskem 

Mešani pevski zbor "Srebrni glas" 

ob 10. uri v prostorih DU Sevnica.

prične z vajami 2. 9. 2021.

7. Posavska razstava ročnih del "Barvita jesen" 

bo v sredo, 8. 9. 2021, ob 17. uri v Mencigerjevi hiši CKŽ 2, Krško.

Izlet v Belo krajino bo v četrtek, 16. 9. 2021. 

Prijave zbiramo na sedežu DU Sevnica. 

Možnost koriščenja bonov za celoten znesek. Cena izleta 50 eur (minimum 45 oseb).

Ročnodelski krožek "Marjetice" bo vsak torek od septembra dalje 

v soboto, 16. 10. 2021, ob 16. uri.

Pikado vadba vsak četrtek ob 19. uri 

v prostorih OZVVS - poleg avtobusne postaje v Sevnici.

Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Nakup in prodaja potekata v skladu z navodili NIJZ.

Naprodaj v 
DOŽIVLJAJ, 
turistični 
agenciji 
Posavje 
in na 
gradu Sevnica. 

#modraFRANKINJA

#pijemMODRO

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje škoduje zdravju. 
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Oglasi

Lesoton premazi za les so delani po originalni 
recepturi, ki omogoča globoko vpijanje, dihanje, 
dolgotrajno zaščito, ne poka, se ne lušči ter 
zagotavlja zelo enostavno obnovo lesa.
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e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 

www.radioaktual.si
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.9.2021 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

DETRITUS: vodni drobir, ČINKLJA: sladkovodna riba, TATE: ameriška igralka, AKAŽU: indijski oreh

PRIPADNIK
BELE

GARDE

AMERIŠKI
IZUMITELJ
(THOMAS

ALVA)

MANJŠA
SLADKO-
VODNA
RIBA Z

BRČICAMI

NAŠA
PESNICA
(MAJDA)

JUŽNOAMERIŠKO
SADNO DREVO,
INDIJSKI OREH,

EPATKA

KAD,
ČEBER

PRVA ČRKA
HEBREJSKE

IN FENI-
ČANSKE

ABECEDE

EDINA
HČI

ČRTALO,
RAVNILO

PRIPADNIK
ANTIČNIH
OSKOV V
SREDNJI
ITALIJI

ŽITNIK
EDVARD

NAŠ BIVŠI
KOŠARKAR
(WALTER)

SLEPAR,
PREVARANT

RAŽENJ

PESNIK
GRADNIK

OBNAVLJA-
VEC

MANJŠANJE

OSAMLJEN
GRIČ NA
RAVNINI

NEMŠKA
POKRAJINA
OB BALTIKU

JUNAKINJA
VISOŠKE
KRONIKE

IVANA
TAVČARJA

USLUŽBE-
NEC

V ARHIVU

KRITIČNO
STANJE

BOLEZNI
ZBOR 8
PEVCEV

ITALIJANSKI
ARHITEKT,
IZUMITELJ,

SLIKAR
DA VINCI

GNEZDO,
LEGLO

UREJENA
OBALA,
RIVIERA

TUREK,
OTOMAN

LIČINKA
TRAKULJE

AVSTRIJSKI
DIRKAČ
LAUDA

JANEZ
TRDINA

PREDAL
SREDI
MIZE

TIK POD
PLOŠČO

NAGON

GLAVNA
JEMENSKA

LUKA

ZAPRTJE
ODPRTINE

LOUIS
ADAMIČ

GLEDALIŠČE

POGLED,
ASPEKT
GRENEK
ZELIŠČNI

LIKER

AMERIŠKA
IGRALKA

(SHARON)
KORNER V

NOGOMETU

KRAJŠA
OBLIKA
IMENA

ANASTAZIJA

STRUPEN
BEL PRAH

BREZ
OKUSA,

MIŠNICA

ZIMZELEN
IGLAST
GRM Z

DROBNIMI
JAGODAMI

BIVŠI AVS.
SMUČAR
(HANS)
VODNE
ŽIVALI

NEMŠKI
PISATELJ,

NOBELOVEC
1929

(THOMAS)

POGOSTA
PADAVINA

IZRABA

DALJŠE 
OBDOBJE

OČKA,
ATEK

ORGANSKI
DROBCI
V VODI,
DROBIR

KIM NOVAK

ROCKOVSKI
GLASBENIK

FRANCOSKI
SKLADATELJ

(JACQUES)

POMA-
RANCA NERGAČ

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
AZRA ŠIROVNIK.

Izžrebane so bile: 
1. nagrada: Lili Pinterič, Grič 11, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Lara Horjak, Šmarčna 7, 8294 Šmarčna 
3. nagrada: Franc Starc, N.H.M. 17, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Spolna vzgoja
Reče oče Marku: 
»Čas je, da se malo pogovorimo o seksu«
Marko mu odgovori: 
»Ni problemov ati, kaj te zanima«

Majmun

Tajnica pokliče po telefonu direktorja živalskega 
vrta, ki je trenutno na službeni poti ter mu reče: 
»Gospod direktor, poginil je majmun, povejte ali 
naročimo drugega ali počakamo na vas?

Gorenjski deček      
 
Deček vpraša očeta, če lahko glede televizijo ?
Oče odgovori: Seveda lahko, samo ne je prižgat.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kje se nahaja pomol s čudovitim pogledom na grad?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

»Če človeku nekaj poveste v jeziku, 
ki ga razume, si bo to zapomnil v glavi. 
Če mu to poveste v njegovem jeziku, 

si bo to zapomnil v srcu.«
  

              Nelson Mandela

Nagrade za mesec SEPTEMBER
1. nagrada: Bon v vrednosti 20 €, ki ga podarja Kopitarna Sevnica, 
         Planinska cesta, 8290 Sevnica 
2. nagrada: majčka Sevnica, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
         Glavni Trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
         Glavni Trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Zlatolase deklice, sonca ljubke sestrice.
Samo ponoči svetijo, po nebu se sprehajajo,
v oblekah zlatih rajajo.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 luna 

 Izžrebanka:
 Albina Žvar, Pod vrtačo 20, 8290 Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Cerkev na naslovnici se imenuje žalostna mati božja,   
 nahaja v kraju Leskovec v Podborštu (KS Šentjanž).
Izžrebanec:
 Anton Doberšek, Štajngrob 10, 8297 Šentjanž 
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strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,46 €/kom

natura - 0,49 €/kom

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

NOVO
storitev

HIAB prevozi

izolacije

Na idilični lokaciji 
na Lukovcu 
najdete nov 
pasji hotel Tačka! 

 

Kužki bodo tekali 
na dolgih sprehodih po gozdu, 
vi pa boste medtem 
brezskrbno uživali 
na vaših počitnicah. 

Več info na: 
                        040 833 879 (Nino)
                        031 336 777 (Maja)

VABI K VPISU 

V TENIŠKO ŠOLO 2O21/2O22.

VPIS ŽE POTEKA.

ZA OTROKE (OD 3. LETA DALJE) In ODRASLE.

InFORMACIJE In VPIS: 
O4O 453 625 - GREGOR
info@gregor-ficko.si
hp://www.gregor-ficko.si

LOKACIJE: 

SEVnICA, MOKROnOG, MIRnA, tREBnjE,

1 BREZPLACnI 
POSKUSnI TREnInG.

OBLIKOVANJE:

VPIS ŽE POTEKA.

BREžicE, BIZELJSKO.



Specialisti+Hitro do 
pregleda, 
posega in 
fizioterapije.

ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI


