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BESEDE UREDNICE
December je praznični mesec. Prav in zelo 
lepo bi bilo, da bi bil prazničen za vse ljudi 
tega sveta.
A žal ni tako, saj še vedno preveč ljudi trpi 
na vojnih območjih, doživlja stisko ob skrbi 
za preživetje in se spopada z duševnimi ali 
telesnimi boleznimi. Pa vendar ozavestimo, 
da je življenje lepo in dragoceno, je eno in je 
le naše. 
Vse preizkušnje, ki nam pridejo po poti, 
poskušajmo sprejeti z veliko zaupanja 
v boljši in lepši jutri. V naši občini se 
bo decembra zvrstilo precej zanimivih 
dogodkov, na katere ste seveda lepo 
vabljeni.

Prav je, da si v prazničnem mesecu še 
posebej vzamemo več časa zase, za 
družino in prijatelje. Skupaj se morda 
lahko odpravimo na ogled okrašenih ulic, 
po nakupih, pa ne le v trgovske centre, 
ampak tudi na kmečko tržnico, na kateri 
boste dobili domače, kakovostne izdelke 
in pridelke lokalnih ponudnikov. Vse petke 
in sobote decembra bo kmečka tržnica 
obogatena s praznično ponudbo.
Želim vam, da se imate radi, se veselite 
življenja in se lepo pripravite na bližajoče 
se praznike. Naj vaši domovi dišijo po sveže 
pečenih piškotih, cimetu, toplem čaju, 
sočutju in ljubezni.

Alenka Kozorog, glavna urednica

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

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

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

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

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

Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala
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 januarja 2023, prispevke, 
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev 
pošljite najpozneje do 15. 12. na 
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj 
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

www.kstm.si

VSTOP 
PROST

Zbor na Glavnem trgu, pohod na grad s člani PD Lisca Sevnica, razstava prazničnih 
lesenih skulptur v grajskem parku - Srednja šola Sevnica, kulturni program - 
OŠ Sava Kladnika Sevnica in GLG Sevnica, kuhano vino, čaj in piškoti. 

Špas teater; Zabava ob ženskih pogovorih, smeh, uživanje ob seksi glasbi legendarnih in 
aktualnih pop uspešnic, ki občinstvo vedno katapultira iz sedežev. Vstopnina. 

A ste že kdaj bili v tovarni igrač, kjer škratje izdelujejo darila za vse otroke sveta? Vstopnina. 

Ponudba lokalne hrane, penin, glasbena poslastica in žrebanje nagradne kartice veselja

2022

www.kstm.siOBVEZNO UPOŠTEVANJE POGOJEV PCT IN PRIPOROČIL NIJZ-A TER NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK.

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

SOBOTA
DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

Trg svobode

11.12.
8.00
do 12.00

Animacija in uprizoritev otroške predstave v sodelovanju z JSKD - OI Sevnica. 

ČETRTEK

Grad Sevnica

Animiran ogled likovne razstave

ČUDEŽNEGA SVETA z Judito Rajnar Prosen

17.00
16.12.

Medo Edo in pingvinček Pin sta najboljša prijatelja na svetu … 

SREDA
Predstava POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM 

BOŽIČKAs prihodom 

Kulturna dvorana Sevnica

17.00
22.12.

1.12. – 25.12.  25 dnevni izziv sreče  
Spletni adventni koledar na www.kstm.si

VSTOP  PROST

6., 13., 20. 
    Najdete jih na www.kstm.si.

in 27.12.  Čudežne pobarvanke

SREDA8.12.
PREDSTAVITEV KNJIGE 
Stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo

Grad Sevnica

Nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva Celje, Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje in Kulturnega doma Krško, enota Mestni muzej Krško.

17.00

PETEK3.12.

Z LUČKO NA GRAD
Video povabilo na pohod 17.00

1.12. – 31.12.  Ho-ho-LOV! ~ Decembrski lov na srečo 
Najdete ga na www.kstm.si.

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

SOBOTA
8.00

18.12.
DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

do 12.00

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

PETEK

8.00

DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA

Trg svobode

24.12.

do 12.00

31.12.
in

prenos na FB KŠTM Sevnica

ŽREBANJE NAGRADNE KARTICE VESELJA9.30

in predstavitev lokalnih iniciativ

2022

Gledališka predstava v izvedbi Gladališke skupine KD Loka.

sobota  KULTURNA DVORANA SEVNICA

18.00 ŠAH MAT - predstava

3.12.

nedelja  GLAVNI TRG - GRAD SEVNICA

17.00 POHOD Z LUČKO NA GRAD
4.12.

in prižig prazničnih lučk v Sevnici

četrtek  GRAD SEVNICA

17.00 ČAROBNI OBISK GRADU 
15.12.

torek  KULTURNA DVORANA SEVNICA

20.00 VROČICA - glasbena komedija

13.12.

torek  KULTURNA DVORANA SEVNICA

17.00 ČISTO (NE)NAVADNO DARILO

IN PRIHOD BOŽIČKA

20.12.

petek  KMEČKA TRŽNICA SEVNICA

17.00 DECEMBRSKA SEVN'ŠKA KUHINJA 

in praznična tržnica

16.12.

četrtek  GRAD SEVNICA

17.00 NAJ PODJETNIŠKA IDEJA
22.12.

Vrtec Ciciban Sevnica 

DELAVNICA izdelava novoletnih aranžmajev

četrtek  MLADINSKI CENTER SEVNICA

15.00
1., 8., 15., 22. in 29. 12. 

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

petek / sobota  TRG SVOBODE

8.00 DECEMBRSKA KMEČKA TRŽNICA
2., 3., 9., 10., 17., 23., 24., 30. in 31. 12.

na FB KŠTM Sevnica

nedelja  V DOMAČEM OKOLJU

19.00 GRAJSKA PRAVLJICA
4., 11., 18. in 25.12.

informacije in prijava: www.kstm.si

www.kstm.siHO-HO-LOV!1. 12. - 6. 1. 2023
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Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca je letošnji prejemnik 
najvišjega občinskega priznanja, grba 
Občine Sevnica. Priznanje so prejeli 
za odgovorno opravljanje poslanstva 
izvajanja socialnovarstvenih storitev in ob 
70-letnici delovanja. Pogovarjali smo se z 
direktorico Darjo Cizelj.

Dom Impoljca deluje že 70 let. Katere 
mejnike razvoja delovanja bi izpostavili kot 
najpomembnejše? 

Prav gotovo je v celotni zgodovini razvoja 
dom doživel veliko mejnikov, v odvisnosti od 
širšega družbenega dogajanja, od odnosa 
družbe do ranljivih in danimi možnostmi na 
področju strokovnega razvoja. Preusmeritev 
od potreb ustanove k individualnim potrebam, 
od pasivnega in odvisnega k aktivnemu in 
opolnomočenemu posamezniku, je bila ena 
bistvenih sprememb v poslanstvu domov 
nasploh. Enega ključnih mejnikov je dom 
doživel z novogradnjo objekta v letih od 
1989 do 1992. Z zagotavljanjem sodobnih 
prostorskih razmer so se s pospeški razvijali tudi 
strokovni pristopi, ki so v ospredje čedalje bolj 
postavljali človekovo celovitost, individualni 
in holistični pristop. V zadnjih 25 letih je dom 
doživel velik strokovni razvoj. K temu je prav 
gotovo pripomogla nenehna težnja vodstva 
doma k razvojni naravnanosti. Pomembne 
vrednote naše ustanove so usmerjenost k 
rasti posameznika, iskanje močnih področij, 
odpiranje in ohranjanje perspektive, možnost 
izbire, odprtost v lokalno in širše okolje, 
povezovanje. Ključno pri tem je sodelovanje 
s svojci in nudenje potrebne podpore. 
Ohranjanje ali ponovno vzpostavljanje vezi s 
svojci je za posameznika zelo pomembno, je 
zdravilno. Nove perspektive so se za stanovalce 
in zaposlene odpirale z različnimi projekti, 
prostovoljstvom, ne nazadnje z uvedbo 
standarda kakovosti E-qalin, kar je podprlo 
vključenost in povezovanje vseh deležnikov, 
stanovalcev, zaposlenih, svojcev in okolja. 
Zdaj so temeljno vodilo poslanstva doma 
spoštovanje individualnosti, spodbujanje k 
aktivnemu in čim bolj samostojnemu življenju, 
ki prinaša zadovoljstvo in osmišlja vsakdanjik. 

Pri vašem delu veliko pozornosti 
namenjate individualnemu pristopu. S 
tem omogočate višjo kakovost življenja 
tistih, ki stanujejo pri vas. Kako poteka 
povprečen dan v Domu Impoljca? 

Individualni pristop pomeni predvsem 
približati se življenjski zgodbi posameznika, 
njegovim navadam, potrebam, željam. V 
domu je zagotavljanje individualnosti poseben 
izziv, predvsem zaradi prepleta številnih in 
intenzivnih socialnih interakcij ter čedalje 
večje kompleksnosti zdravstvenih težav. 
V letih delovanja smo razvili strukturiran 
model življenja v posameznih gospodinjskih 
enotah. Naša hiša na Impoljci je bila 
arhitekturno zasnovana tudi za sodobne 
čase. Omogoča bivanje v manjših enotah 
in skupinah, kar je z vidika spoštovanja 
individualnosti posameznika zelo pomembno. 
Znotraj posameznih enot, ki jih imamo pet, 
zagotavljamo čim bolj strukturiran dan. V 
manjših skupinah se izvajajo običajne dnevne 
aktivnosti. V domu delujejo lesna delavnica, 
likovni atelje, skupine delovne terapije, 
specialnopedagoška delavnica. V sodobno 
opremljenih prostorih poteka fizioterapija. 
Vse službe v domu tvorijo celoto podpore, ki jo 
posameznik prejema glede na potrebe. Velik 
poudarek dajemo individualnim pogovorom 
in razbremenitvi ob stiskah. Velike in urejene 
parkovne površine nam omogočajo različne 
aktivnosti, od sprehodov, piknikov do srečanj. 
Nasploh je naša skrb usmerjena k spodbujanju 
k čim večji telesni aktivnosti stanovalcev. Po 
obdobju korone je za tovrstno motivacijo 
potrebne veliko več spodbude. Stanovalce 
spodbujamo k čim bolj aktivnemu preživljanja 
dneva (skladno s sposobnostmi), k osmišljanju, 
sprostitvi, doživljanju veselja ob glasbi, 
petju, branju, reševanju križank, šahiranju … 
Obiščejo nas tudi prostovoljci, Tačke 
pomagačke, različna društva, šole in vrtci. 
Radi gremo po nakupih in na izlete, pohode, 
tudi letovanja. Ponosni smo tudi na rezultate 
naših stanovalcev na različnih natečajih in 
športnih tekmovanjih. Stanovalcem so v domu 
zagotovljeni osebni zdravnik in specialista 
psihiatrije. K nam prihaja tudi zobozdravnica. 
Vsak dan si prizadevamo za medsebojno 
spoštovanje, razumevanje in podporo. Biti 
prijazen, pozoren in ljubeč so pomembne 
vrednote naše hiše. In če smo zaposleni takšni 
drug do drugega, se to izraža tudi v odnosih 
med stanovalci in vsemi nami.

Stanovalcem omogočate tudi bivanje v 
manjših dislociranih enotah. Kako potekajo 
ti programi? Kako se bo varstvo starejših in 
šibkejših razvijalo v prihodnosti? 

Življenje v petih hišah v dislociranih bivalnih 
enotah omogoča stanovalcem večjo možnost 
izbire in bolj aktivno vlogo v vsakdanjem 
življenju, ki opolnomoči in vpliva na pozitivno 
samopodobo. Stanovalci s pomočjo 
zaposlenih poskrbijo za vse gospodinjske 
aktivnosti. Aktivni so na različnih področjih, 
ustvarjalnih, glasbenih, dramskih. Postanejo 
tudi tako samozavestni, da stopijo na oder, 
pripovedujejo o svojih življenjskih izkušnjah, 
odigrajo tudi dramsko igro. Pomemben 
dejavnik dobrega počutja je sprejetost v 

skupnosti s strani sokrajanov in njihova 
podpora. Sprejemanje drugačnosti je 
izrednega pomena in je ključno pri odpiranju 
novih možnosti in priložnosti. S tem načinom 
življenja in dela pridobivajo vsi, stanovalci, 
njihovi svojci, zaposleni in širša skupnost.

V prihodnosti se bo to področje razvijalo v 
smeri zagotavljanja oblik pomoči v manjših 
skupnostih, ki bodo omogočale čim višjo 
stopnjo zasebnosti in individualnosti. Zdi se 
mi prav in nujno, da se razvija paleta možnosti 
izbire med različnimi oblikami pomoči, ki bodo 
izraz potreb človeka sedanje in prihodnje 
družbe.

Nasploh moramo na področju 
deinstitucionalizacije še veliko postoriti. 
Smo ena najbolj »institucionaliziranih« 
držav v Evropi. Z določenimi sistemskimi 
spremembami in ustrezno podporo bi lahko 
v skupnosti živelo precej več odraslih oseb s 
posebnimi potrebami.

V prihodnjem obdobju je načrtovana 
gradnja novega doma za starejše v Sevnici. 
Pripravljena je dokumentacija za gradnjo. 
Kako se bo spremenil pristop k oskrbi 
starejših in šibkejših? Kakšne programe 
načrtujete? 

V bližnji prihodnosti načrtujemo v Sevnici 
gradnjo doma, kar bo pomenilo prvo fazo 
projekta za vzpostavitev centra za dolgotrajno 
oskrbo. Ta bo sodoben, grajen po najnovejših 
smernicah za razvoj domskega varstva. Idejna 
zasnova temelji na individualnem pristopu, 
zasebnosti, spoštovanju posameznikovih 
potreb. V novem domu na Hrastih bomo 
zagotovili vse potrebno za varno in prijetno 
bivanje osebam z demenco in tudi drugim 
starejšim, ki bodo potrebovali različno stopnjo 
dolgotrajne oskrbe. Zagotavljali bomo tudi 
nekaj mest za začasne namestitve. Razvijali 
bomo programe za povezovanje v skupnosti, 
ponudili bomo storitve v domski kavarni.

Sedanji dom bomo v drugi fazi projekta 
rekonstruirali in vzpostavili skupnost starejših, 
kjer bomo ponudili skupnostne programe. Ti 
bodo namenjeni predvsem povezovanju in 
nudenju potrebne podpore starejšim, ki bodo 
potrebovali le delno pomoč. Z adaptacijo 
nameravamo vzpostaviti razmere za 
program dnevnega varstva, skupno vstopno 
točko za starejše in invalidne osebe v vse 
programe integrirane dolgotrajne oskrbe, 
za delovanje občinske akcijske skupine za 
dolgotrajno oskrbo, za razvoj prostovoljstva, 
medgeneracijske podpore, za programe 
podpore na domu. Poleg dnevnega varstva 
bomo zagotavljali 24-urno varstvo in oskrbo v 
garsonjerah in stanovanjskih skupinah.

Naši skupni cilji morajo slediti potrebam 
starajoče se družbe, novim generacijam 
starejših, ki si želijo zasebnost, ohranjanje 
aktivnega stila življenja, spoštljiv odnos 
in možnost izbire različnih oblik pomoči. 
Prizadevali si bomo vzpostavljati takšen 
sistem storitev, ki bo povezovalen na lokalni in 
širši ravni in bo omogočal možnost izbire.

Pogovarjala se je Neža Nemec.

DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, 
PREJEMNIK GRBA OBČINE SEVNICA

GRAJSKE NOVICE Intervju

Darja Cizelj, direktorica
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V Loki pri Zidanem Mostu so pripravili več 
kulturnih in družabnih dogodkov, sklenila 
pa jih je osrednja slovesnost s podelitvijo 
priznanja za dolgotrajno uspešno delovanje 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Breg 
in predstavitvijo romana dr. Janka Prunka z 
naslovom Iskanje pristana. 

V Šentjanžu so v počastitev praznika odprli 
prenovljeno pot čez močvaro na tematski 
poti Tk pav na Vidmu in novo turistično 
informacijsko točko in postajališče za 
avtodome v Šentjanžu. Na osrednji 
slovesnosti so za izjemne dosežke na 
področju kulinarike priznanje podelili Meti 
Repovž iz Gostilne Repovž. 

V Zabukovju so praznik zaznamovali z 
odprtjem prenovljenega cestnega odseka 
Laše–Pusti Vrh na Mrzli Planini in osrednjo 
slovesnostjo s kulturnim programom. 
Priznanje za aktivno delo in bogatitev 
življenja v krajevni skupnosti sta prejela 
Martin in Gabrijela Požun.

Blanški vinogradniki in mažoretke Društva 
TRG Sevnica, osrednjo slovesnost pa so 
glasbeno zaokrožili Godba Sevnica s solistko 
Nušo Derenda in združeni mladinski pevski 
zbori osnovnih šol Tržišče, Krmelj in Milana 
Majcna Šentjanž. Slovesnost sta povezovala 
Sergeja Cesar in Gregor Trebušak.

Foto: Urban Baumkirher

Vabljeni 
k ogledu letošnjega 

dokumentarnega filma na 
YouTube kanalu 
Občine Sevnica: 

OSREDNJA 
SLOVESNOST OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU
 

Na predvečer občinskega praznika, 11. 
novembra, je v Športnem domu Sevnica 
potekala osrednja slovesnost ob občinskem 
prazniku s podelitvijo priznanj.

Slavnostni govornik, župan Srečko Ocvirk, 
je v svojem nagovoru izpostavil nekatere 
letošnje ključne ureditve in investicije 
Občine Sevnica. Poudaril je pomembnost 
dobrega gospodarskega ozračja v lokalnem 
okolju in pohvalil aktivno društveno 
delovanje. Članom občinskega sveta Občine 
Sevnica, članom svetov krajevnih skupnosti 
in strokovnim službam se je zahvalil za 
odgovorno in zavzeto delovanje v mandatu 
2018–2022, ter poudaril, da je sodelovanje 
vedno ključ do uspeha.

Podeljena so bila priznanja Občine 
Sevnica. Grb Občine Sevnica je prejel Dom 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 
priznanje pa je prevzela direktorica 
Darja Cizelj. V svojem nagovoru v imenu 
vseh prejemnikov se je zahvalila tudi 
odločevalcem za prepoznavo delovanja. 
Zlato plaketo Občine Sevnica so prejeli 
Ribiška družina Sevnica, priznanje je prevzel 
predsednik ribiške družine Sandi Kosmač, 
ter Zoran Košir in Jože Košir. Srebrno 
plaketo Občine Sevnica so prejeli Estera 
Savić Bizjak, Petra Majcen in Mirko Hribar.

Letošnji dokumentarni film, ki je ob 
občinskem prazniku tradicionalno 
premierno prikazan na osrednji slovesnosti, 
se je osredotočil na pomembnejše investicije 
leta 2022. 

Kulturni program so s promenadnim 
nastopom odprli Godba Sevnica, Godba 

Nuša Derenda in združeni mladinski pevski zbori
 osnovnih šol Tržišče, Krmelj in Milana Majcna Šentjanž

SREČANJE 
GOSPODARSTVENIKOV
 

Občina Sevnica je v ponedeljek, 7. novembra, 
po dveh letih premora organizirala srečanje 
domačih gospodarstvenikov, ki ga po 
tradiciji gosti župan Srečko Ocvirk v sklopu 
praznovanja občinskega praznika.

Župan Srečko Ocvirk in minister Matjaž Han

KRAJEVNA 
PRAZNOVANJA
 

Krajevne skupnosti Krmelj, Loka pri Zidanem 
Mostu, Šentjanž in Zabukovje v jesenskih 
mesecih praznujejo svoje krajevne praznike. 
Predsednice in predsedniki ter člani svetov 
krajevnih skupnosti so v tesnem sodelovanju 
z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in društvi 
pripravili prijetna praznovanja. 

V Krmelju so krajevni praznik zaznamovali z 
odprtjem prenovljenih rekreacijskih površin 
v Športnem parku Krmelj in osrednjo 
slovesnostjo, na kateri so za prizadevno delo 
priznanje podelili Ivanu Tramtetu in Ribiški 
družini Sevnica, podokoliš Krmelj.

dr. Janko Prunk na praznovanju v Loki

Otvoritev cestnega odseka na Mrzli Planini

GRAJSKE NOVICEObčinske strani

Praznovanje v Krmelju

Praznovanje v Šentjanžu

Prejemniki priznanj Občine Sevnica za leto 2022

Godba Sevnica



5december 2022

JAVNI POZIV ZA 
SPREMEMBE OPN
 

Skladno z Zakonom o urejanju prostora je 
župan izdal Javni poziv k oddaji razvojnih 
pobud s področja urejanja prostora za 
pripravo desetih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine 
Sevnica.
Pobude lahko oddajo poslovni subjekti 
in zainteresirana širša javnost, torej 
posamezniki, institucije, krajevne skupnosti, 
društva in drugi. 
Pobude se nanašajo na področje urejanja 
in novih posegov v prostor ter potrebe po 
spremembi namenske rabe zemljišč (kot na 
primer sprememba s kmetijskih in gozdnih 
zemljišč v stavbna zemljišča in obratno ter 
sprememba v ali iz druge rabe). Mogoče 
je podati tudi pobude glede oblikovanja 
objektov in drugih posegov v prostor. 
Občina Sevnica pobude zbira do 31. 
decembra 2022. 

Pobudo je treba opredeliti na predpisanem 
obrazcu in za oddajo pobude poravnati 
takso. Obrazec je dostopen na občinski 
spletni strani in na Oddelku za okolje in 
prostor Občine Sevnica.
Vse pobude, ki jih je Občina Sevnica že 
prejela in evidentirala, čakajo na vključitev 
v novi postopek sprememb in dopolnitev. V 
primeru že podane pobude te ni treba oddati 
vnovič. Možna pa je preveritev ustreznosti 
podane pobude.
Informacija o tem, ali prejeta pobuda 
izpolnjuje merila in kriterije za nadaljnjo 
obravnavo, bo mogoče prejeti na Oddelku za 
okolje in prostor po zaključenem postopku 
izbora izdelovalca SD OPN 10, ki bo prejete 
pobude ovrednotil in se do njih strokovno 
opredelil.

Za dodatne informacije se zainteresirana 
javnost lahko obrne na občinskega urbanista 
Dušana Markoška, na telefonsko številko 07 
81 61 236 ali e-naslov dusan.markosek@
obcina-sevnica.si. 
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Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja
prostora za pripravo 

desetih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 

(SD OPN 10)

POMEMBNE 
PRIDOBITVE ZA 
DROŽANJE IN METNI 
VRH
 

Pri kapelici v Drožanju so se v sredo, 16. 
novembra, zbrali številni krajani in skupaj 
z županom Srečkom Ocvirkom namenu 
predali novourejeni vodovod na območju 
Metnega Vrha ter novo urejena odseka ceste 
Sevnica–Drožanje in Drožanje–Metni Vrh.

Župan je v svojem nagovoru poudaril pomen 
prometne varnosti, ki se je s preplastitvijo in 
razširitvijo cestnih odsekov izrazito povečala. 
Izrazil je zadovoljstvo ob uspešno urejeni 
povezavi vodovodnih sistemov Zabukovja 
in Sevnice skozi območje Metnega Vrha in 
Drožanja, ki se izvaja v sklopu z evropskimi 
sredstvi podprtega projekta Hidravlične 
izboljšave v občini Sevnica.

Odprtje ceste s simboličnim prerezom traku

GRAJSKE NOVICE Občinske strani

Srečanja, ki je namenjeno izmenjavi mnenj, 
povezovanju in krepitvi sodelovanja med 
lokalnimi podjetniki, sta se poleg številnih 
gospodarstvenikov in podjetnikov udeležila 
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Matjaž Han in v. d. generalnega direktorja 
Direktorata za turizem Dubravka Kalin.

Na srečanju je župan poudaril, da je 
gospodarska razvitost poleg urejenega 
okolja, dobrega standarda delovanja javnih 
služb in splošnega socialnega ugodja 
eden ključnih temeljev kakovosti življenja 
občanov.

Dubravka Kalin je predstavila začrtane 
smernice razvoja slovenskega turizma in 
delovanje Direktorata, ki je usmerjeno v 
pripravo učinkovitih ukrepov za pospešen 
trajnostni razvoj in promocijo turizma. 

Minister Matjaž Han je spregovoril o 
aktualnih izzivih gospodarstva, ki negativno 
vplivajo na razvoj in povzročajo splošno 
negotovost glede gospodarskih gibanj v 
prihodnje. Izpostavil je ključne ukrepe Vlade 
RS za blažitev posledic energetske krize 
kot pomoč slovenskemu gospodarstvu. 
Poudaril je, da je kriza tudi priložnost za 
razvojni preboj in zeleni prehod ter višanje 
konkurenčnosti in produktivnosti. 

Po simboličnem prerezu traku je v imenu 
krajanov spregovoril Simon Kolman in izrazil 
zadovoljstvo ob novih pridobitvah, zahvalil 
pa seje tudi vsem sodelujočim. Odprtje sta z 
nastopom popestrila člana ansambla Jarica.

ŠPORTNE POVRŠINE 
PRI OŠ SAVA KLADNIKA 
SEVNICA
 

Zunanje športne površine pri OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, z izjemo ureditve 
tartanske podlage na tekaški stezi, od 
gradnje šole še niso bile posodobljene. V 
tem času so se spremenile potrebe in tudi 
standardi ustrezne urejenosti športnih 
in rekreativnih površin. Skladno s tem 
je Občina Sevnica pristopila k celoviti 
posodobitvi vseh zunanjih športnih površin 
ob šoli.

Župan Srečko Ocvirk je 14. novembra 2022 
podpisal pogodbo za ureditvena dela. 
Z javnim naročilom izbrani izvajalec je 
podjetje Gradnje iz Boštanja, ki je ponudbo 
oddal skupaj s podjetjem FS Group iz Doba 
pri Domžalah. Pogodbo je v imenu obeh 
podjetij podpisal Jernej Povše, direktor 
podjetja Gradnje.

Ob podpisu je župan izpostavil zahtevno 
prostorsko načrtovanje, ki je bilo potrebno 
za pridobitev dokumentacije za izvedbo 
projekta, saj ta predvideva širitev površin. 
Poudaril je, da OŠ Sava Kladnika Sevnica 
obiskuje skoraj polovica vseh šoloobveznih 
otrok v občini, zato so ustrezno urejene 
športne površine res potrebne. Hkrati se 
ob tej šoli gradi tudi šola Ane Gale Sevnica, 
zato se bodo potrebe po športnih površinah 
v prihodnosti še povečale.

V sklopu ureditev je načrtovana prestavitev 
tribun na severno stran igrišča. Asfaltirane 
površine igrišč bodo preplastene s 
tartanskimi oblogami, in sicer na način, 
da bosta polovici igrišč ustrezni za igranje 
košarke in rokometa, združeni igrišči pa 
bosta skupaj tvorili površino za nogomet. 
Okrog igrišč za skupinske športe z žogo bo 
umeščena krožna 160-metrska atletska 
steza, ki bo prav tako tartanske izvedbe.

Vrednost projekta je dobrih 500.000 
evrov. Ureditvena dela bodo zaključena 
predvidoma v prvi polovici leta 2023. 

Načrt ureditev športnih površin 

BREZPLAČNI NASVETI O UČINKOVITI 
RABI IN OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE

Obiščite nas v svetovalni pisarni

na naslovu

Uradne ure 

Naročanje po telefonu vsak delovni dan

SEVNICA

Naselje heroja Maroka 17

Ob sredah od 16. do 18. ure

Roman Perčič,Občina Sevnica, 07 8161221
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LISCA S TONČKOVIM 
DOMOM NAJLEPŠA 
IZLETNIŠKA TOČKA V 
POSAVJU
 

Moja dežela, lepa in gostoljubna

V Kulturni dvorani v Šentjanžu je v organizaciji 
Turistične zveze občine Sevnica potekala 
prireditev podelitve regijskih priznanj glede 
splošne urejenosti in gostoljubnosti krajev, 
mest in mestnih jeder, term, izletniških 
točk, pešpoti in tematskih poti. Dogodka 
so se poleg članov turističnih društev iz 
Posavja udeležili predstavniki Turistične 
zveze Slovenje, Jože Prah, Karmen Burger 
in Andreja Vesel, podžupan Občine Sevnica 
Janez Kukec, vodja oddelka za gospodarske 
dejavnosti na Občini Sevnica, Vlasta 
Kuzmički in prejemniki priznanj.
Bili smo priča bogatemu programu, ki ga 
je povezovala Milena Knez, z glasbenimi 
vložki v izvedbi Jureta Renko. Da bi bile 
naše izkušnje na turističnih poteh čim 
lepše in lažje, sta nam Karmen Burger in 
Andreja Vesel iz Turistične zveze Slovenije 
predstavila platformo Slovenski turistični 
vodnik – nova platforma za konfiguriranje 
izletov. Zelo zanimiva in uporabna platforma 
za uporabnike in tudi organizatorje ter 
ponudnike izletov. 
V nadaljevanju je bilo na vrsti predavanje 
Jožeta Lovenjaka: Ureditev vaškega okolja. 
S praktičnimi primeri nam je predavatelj 
predstavil zanimive in uporabne primere 
urejanja vasi, hiš, gospodarskih in kmetijskih 
poslopij v našem okolju. 
Nato je bila na vrsti podelitev priznanj 
najlepšim in najboljšim po posameznih 
kategorijah, podelili pa so jih predsednica 
Turistične zveze občine Sevnica Cvetka 
Jazbec, podžupan Janez Kukec in Milena 
Vranetič, regijska koordinatorka projekta 
Moja dežela, lepa in gostoljubna.
Posebno občinsko priznanje za urejenosti in 
prispevek k turizmu so prejeli OŠ Sevnica, 
POŠ Studenec in Hostel Trimček. 
Razvrstitev po regijah na regijskem 
ocenjevanju 16. junija letos:
– srednja mesta: prvo mesto Brežice, drugo 
mesto Krško,
– manjša mesta: prvo mesto Sevnica, drugo 
mesto Senovo,
– mestna jedra: prvo mesto Pišece, drugo 
mesto Krško,
– izletniška točka: prvo mesto Lisca, drugo 
mesto Tri lučke,

MARTINOV POHOD 
OD PLETENKE DO 
MALKOVŠKIH GORIC
 

Na martinovo soboto, 12. novembra, je 
Turistično društvo Tržišče v sodelovanju 

z Aktivom kmečkih žena in Društvom 
vinogradnikov Malkovec pripravilo 
tradicionalen Martinov pohod. Pohodniki so 
prišli od blizu in daleč; od okolice Ljubljane 
pa vse do Bleda je segel glas o naši lepi 
deželi in dobri kapljici. Okoli 120 pohodnikov 
so pozdravili Milena Knez, predsednica TD 
Tržišče, podžupan Janez Kukec in letošnji 
ambasador cvička Peter Camloh. Za 
prešerno vzdušje je poskrbela Godba Gorje 
z Bleda.
Od pletenke nas je pot vodila navkreber 
proti Malkovcu. Ustavili smo se na domačiji 
Dušana Pungerčarja. Nadaljevali smo 
pot na vrh Malkovca in se skozi Pavlo vas 
podali v Veselo dolino. Pri zidanici Petra 
in Mete Camloh so nas lepo sprejeli in 
pogostili družina Camloh in člani Društva 
vinogradnikov Malkovec. V goste je prišel še 
škof Martin in krstil mošt v vino. Malkovški 
vinogradniki pa so podrli klopotec. Potem 
je sledil vzpon na vrh Malkovca mimo 
zidanice Matjaža Goloba, kralja cvička 2021. 
Pohod smo sklenili s čudovitim pogledom 
po malkovških zidanicah in vinogradih, 
pri zidanici Uroša in Magde Flajs. Uroš, 
predsednik Društva vinogradnikov 
Malkovec, je bil žal odsoten zaradi bolezni, je 
pa imel v letih 2021 in 2022 najbolje ocenjeni 
društveni cviček. Pohod smo sklenili s toplim 
obrokom, še malo pokramljali in prisluhnili 
Godbi Gorje, potem pa smo se prešerne 
volje vrnili v dolino.

V imenu TD Tržišča hvala vsem društvom 
in posameznikom, ki ste poskrbeli za 
pogostitev in dobro voljo pohodnikov. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Krst vina pri Camlovih v Veseli dolini 
foto: Stane Markovič

POHOD PO TELŠKIH 
STEZICAH
 

Zadnjo okrobrsko nedeljo smo v Kulturno-
športnem društvu Telče organizirali že 8. 
pohod Po telških stezicah. 

V sklopu letošnjega pohoda smo želeli 
obeležiti nekatere vodne vire v okolici 
naše vasi. Tako smo pripravili in postavili 
obeležje pri dveh vodnih virih, ki sta bila v 
preteklosti namenjena preskrbi krajanov 
z vodo. En vodni vir je korito Škrovnice, 
drugi pa studenec Nova gora. Tako smo 
med pohodom odkrili dve tabli z osnovnimi 
informacijami o izvirih oz. namenu teh virov. 
Ob tem pa smo izvedli pohod z naslovom Od 
izvira do izvira. Trasa pohoda je vodila mimo 
korita, skozi Križ do cerkvice na Kovačevam 
hribu in nato nazaj prek Artič in do studenca 
v Novi gori, tam smo pohod zaključili.
Pohoda se je udeležilo okoli 35 pohodnikov in 
skupaj smo preživeli zares prijetno nedeljsko 
popoldne, ki so ga polepšali še krajani in 
pohodnike ob poti pogostili. Uživali smo 
v čudovitem vremenu, razgledu in prijetni 
družbi pohodnikov iz tudi precej oddaljenih 
krajev. 
Hvala vsem udeležencem in gostiteljem na 
poti, Malusovim in Zeličevim ter Knezovim, 
ki so nam odprli čudovito cerkvico na 
Kovačevem hribu.

Zvonka Mrgole

GRAJSKE NOVICETurizem

– tematska pot: prvo mesto Gozd je kultura, 
drugo mesto Krškočara pot,
– pešpoti: Sromeljska pešpot,
– terme: Paradiso Dobova.
Posebno regijsko priznanje za prispevek v 
turizmu je dobil Verstovškov mlin v Pišecah. 
Čestitke vsem prejemnikom.

Moderatorka je dogajanje sklenila z 
besedami:

Moja dežela, to je njena lepota.
Moja dežela, mi smo njeni ljudje.

Lepota dežele je sloves njen,
njeni ljudje smo njeno ime.

Ponosno ime.

Po koncu vsebinsko zelo bogate in zanimive 
prireditve so bili na vrsti druženje, izmenjava 
novih idej in novih inovativnih pristopih v 
turizmu, ki so v današnji digitalni dobi še 
kako pomembni.

Alenka Kozorog, Turistična zveza občine Sevnica 
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NA SLOVENSKEM 
FESTIVALU VIN MISLILI 
MODRO 
 

V sklopu Slovenskega festivala vin je bila 
v Cankarjevem domu v Ljubljani vodena 
degustacija modrih frankinj z 12. ocenjevanja 
modrih frankinj v sklopu Festivala modre 
frankinje v Sevnici. Skozi večplastno 
strukturno naravo te avtohtone slovenske 
sorte so zbrane popeljali vinski publicist Jože 
Rozman, predstavnik strokovne komisije na 
ocenjevanju Miha Ritonja in koordinatorka 
Festivala modre frankinje na KŠTM Sevnica 
Annemarie Culetto. Udeleženci so pokušali 
penine, roseje, sveže frankinje in tiste 
zahtevnejše ter dve posebni vini vinarjev 
Kozinc, Kobal, Karlovček, Kobal, Jelenič, 
Prus, Možič ter Kleti Krško in Metlika. 

Po odzivih sodeč, je bilo odkrivanje modrih 
svetov udeležencem v navdih in užitek.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Foto: Klemen Bec

V NOVEMBRU 
AKTIVNO S 
KBZ SEVNICA PREMIUM
 

V prvi polovici novembra smo na KŠTM 
Sevnica kot skrbnik in koordinator kolektivne 
blagovne znamke (KBZ) Sevnica Premium 
s podporo Občine Sevnica, lastnika KBZ 
Sevnica Premium, za ponudnike v občini 
Sevnica organizirali delavnico in ogled 
dobrih praks po občini. V prvem delu je dr. 
Tanja Lešnik Štuhec zbranim predstavila 
delovanje mreže KBZ po modelu Izvorno 
slovensko, katere član je tudi Sevnica 
Premium. 

Sledil je pregled aktivnosti KBZ Sevnica 
Premium od začetkov v letu 2019 do zdaj. 
Predstavljeni so bili načrti za nadgradnjo 
in ohranjanje kakovosti živilskih pridelkov 
in izdelkov, rokodelskih izdelkov, hrane 
in pijače, postrežene na gostinski način 
in Hiše gastronomije, ki se jim konec leta 
pridružujejo še turistični produkti in vodena 
doživetja. Na vrsti je bil tudi sevniški zajtrk 
v restavraciji Ajda, po katerem smo se 
prijetno okrepčani z avtobusom odpravili 
na ogled trgovinice Megas, v njej ustvarjata 
oče in hči Mesinger, nadaljevali do pivovarne 
APE in v novourejeni degustacijski sobi 
pokušali Aljaževa piva, ki jih odlikuje tudi 
certifikat KBZ Sevnica Premium. S kosilom 
so nas pričakali v Gostišču Močivnik, dan 
pa smo zaključili v Gabrijelah na Ovčarski 
kmetiji Urban. Takšen način povezovanja 
in druženja se je pokazal kot dober način za 
izmenjavo mnenj, kritik, pobud in krepitev 
vezi v KBZ, kar je temelj za nadaljnji razvoj. 

Na martinovo je v Ormožu potekalo 4. 
srečanje članov mreže kolektivnih blagovnih 
znamk po modelu Izvorno slovensko. 

Če še niste, bi si pa želeli, vabljeni, 
da se pridružite članom KBZ Sevnica 
Premium. Na spletni strani www.kstm.si 
je odprt razpis za ocenjevanje hrane 
in jedi, postrežene na gostinski način. 
Razpis je odprt do 16. januarja 2023. 
Ocenjevanje je brezplačno. Za dodatne 
informacije se obrnite na koordinatorico 
KBZ Sevnica Premium Annemarie Culetto, 
annemarie.culetto@kstm.si.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

NA PRIMOŽ IN DEDNO 
GORO 
iz ribnika v Lokah, pot ni zahtevna
 
Avto pustimo na parkirišču pred gostiščem 
ob ribniku v Lokah (260 m). Iz Sevnice se 
peljemo po glavni cesti proti Krškemu, pri 
odcepu za Škocjan pa še 3 km na desno.
Gremo po cesti proti zahodu in pridemo na 
markirano pot sevniške planinske poti, po 
kateri nadaljujemo levo navzgor do žiga št. 
7. Porabili bomo približno 35 minut. Od žiga 
se po okoli 750 metrih vračamo nazaj. Ko 
se vrnemo, nadaljujemo pot po asfaltirani 
cesti do Velike Hubajnice in naprej po cesti 
do Male Hubajnice. Ko na Mali Hubajnici 
pridemo na križišče cest, zavijemo desno 
proti Primožu. Na naslednjem križišču cest 
gremo navzgor po slabši cesti v gozd. Ko 
pridemo iz gozda do hiše, nadaljujemo po 
traktorski poti in se držimo desno navzgor. 
Kmalu bomo na širokem vršnem grebenu 
pred Primožem (544 m). Od žiga v Križah do 
Primoža bomo hodili uro in 25 minut.

Od Primoža nadaljujemo pot na levo po 
cesti kakšnih 50 m, nato pa zavijemo desno 
na traktorsko pot na greben. Pri križu se 
spustimo navzdol in nato levo v gozd. Po 
stezi kmalu pridemo na asfaltirano cesto 
na grebenu Dedne gore (če so težave z 
električnimi pastirji, je v času paše bolje iti 
po cesti naprej do lovske preže in desno proti 
Dedni gori).

Po cesti nadaljujemo mimo vinskih hramov 
in vinogradov, ki so na vsem južnem pobočju, 
po grebenu proti vzhodu. Z grebena sledimo 
cesti levo v gozd. Ko pridemo do domačije 
in velikih vinogradov Kozinca, nadaljujemo 
po cesti do Gornjih Impolj (čeprav so do 
vinogradov iz Kosmatca zelo ugodne gozdne 
vlake prek vinogradov do ceste, pri Kozincu 
trenutno ni poti). Do Gornjih Impolj bomo 
hodili 1 uro in 10 minut. Po cesti se spustimo 
do Dolnjih Impolj in naprej do izhodišča v 
Lokah. Hodili bomo 30 minut.
Za vso pot bomo potrebovali 3 ure in 40 
minut (12 km).

Vir: Izleti v sevniško okolico, 2022,
Ljubo Motore in Vinko Šeško

VINARJI ODPRLI KLETI
 

Konec tedna pred martinovim je bil v Sevnici 
in nasploh v Posavju že v znamenju praznika 
vina. Vinarji so odprli vrata kleti in zidanic ter 
obiskovalcem na pokušino ponudili, kar je 
dala letošnja bira in tudi tisto, kar že dlje časa 
zori. Vinoljubci so tako lahko individualno 
obiskali sodelujoče vinarje iz Krškega, 
Brežic, Kostanjevice na Krki in Sevnice. Tu 
je med Vino Kozinc, Vino Huba, Domaine 
Slapšak, Turistično kmetijo Grobelnik in 
Hišo vina Kamenško v soboto vozil tudi 
brezplačni avtobus. 

Letošnjemu Martinovemu vikendu v Posavju 
pa so se prvič pridružili tudi gostinci. Z 
martinovim menijem so sladokusce razvajali 
v restavraciji Ajda in gostišču Močivnik. In 
če drži pregovor sonce na Martina, se nam 
obeta huda zima. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Foto: Klemen Bec

GRAJSKE NOVICE Turizem
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DOKUMENTARNA 
RAZSTAVA
 

V petek, 28. oktobra, sta Sinagoga Maribor in 
Posavski muzej Brežice odprla v razstavišču 
nad Lutrovsko kletjo v Sevnici razstavo z 
naslovom Tu se je smrt utrudila do smrti: 
slovenske žrtve Auschwitza, dokumentarna 
razstava, Stevan Savić, taboriščna številka 
A-19960. Sinagoga Maribor je ob 75. 
obletnici osvoboditve Auschwitza leta 
2020 pripravila razstavo o slovenskih žrtvah 
Auschwitza. Ob gostovanju razstave v 
Posavskem muzeju Brežice v letu 2021 je 
bila razstava dopolnjena z zgodbo družine 
Sevničana Stevana Savića, ki jo je taborišče 
Auschwitz neizbrisno zaznamovalo. 

ZAPOZNELA VRTNICA 
 

Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica je v torek, 15. novembra, 
v sklopu prireditev ob občinskem prazniku 
izvedlo recital pesmi štirih literarnih 
ustvarjalk društva: Vide Križnik, Mihaele 
Zahrastnik, Jelke Kolar in Nevenke Vahtar. 
Čudovit večer, ki se je nadaljeval s prijetnim 
klepetom v avli dvorane ob kozarčku penine, 
je nastal na pobudo podpredsednice društva 
mag. Alenke Žuraj Balog, ki je tudi pripravila 
scenarij in režirala prireditev. Pesmi so 
recitirali Dušan Senica, Peter Žuraj, Jožica 
Prah, Miran Ratej in Alenka Žuraj Balog. Za 
glasbeno spremljavo sta poskrbela Jelka 
Gregorčič in Luka Žuraj. Društveni pevski 
zbor Utrinek pa je prireditev popestril z 
nekaj prijetnimi pesmimi. 

Gledalci smo bili navdušeni nad pesmimi 
naših pesnic in njihovo čudovito 
interpretacijo. Posebej pa smo ponosni na 
to, da je kulturna prireditev v celoti plod 
neprofesionalnih, ljubiteljskih, domačih 
kulturnih zanesenjakov. 

Sašo Jejčič

ŠTUDIJSKA TURA OB 
ZAKLJUČKU PROJEKTA 
AJDOVSKE ZGODBE IZ 
POSAVJA
 

V torek, 8. novembra, smo partnerji projekta 
Ajdovske zgodbe iz Posavja izvedli študijsko 
turo po izbranih ajdovskih lokacijah Posavja, 
ki bodo kot integralni turistični produkt v 
prihodnje vključene v turistično ponudbo 
regije Posavje. 

Najprej smo si v Posavskem muzeju Brežice 
ogledali arheološke najdbe z nekaterih 
posavskih ajdovskih arheoloških najdišč 
in interaktivni zemljevid Po sledeh ajdov v 
Posavju. 

Nato smo pot nadaljevali proti Ajdovski jami 
pri Nemški vasi, tam pa so nas sprejeli člani 
animatorske skupine Zavoda Svibna in nam 
prikazali utrinke kamenodobnega življenja. 
Odpeljali so nas v Ajdovsko jamo na obred 
zahvale prednikom, ogledali pa smo si 
tudi kratek film. Ob zaključku so nas zunaj 
pred jamo premierno pogostili s pivom Ajd 
lokalnega »kraft« pivovarja APE v replikah 
kamenodobnih lončkov, ki so jih izdelali v 
Posavskem muzeju Brežice. Udeleženci smo 
si lahko spekli tudi kamenodobni kruhek. 

Na gradu Sevnica smo si ogledali razstavo 
in poslušali zvočno animacijo o Ajdovskem 
gradcu nad Vranjem pri Sevnici, na zaključku 
ture pa smo v Hotelu Ajdovec okusili 
ajdovske jedi iz različnih ajdovskih obdobij. 
Ob tem pa smo si lahko z VR-očali ogledali 
tudi animacijo o življenju v starejši železni 
dobi – v povezavi z Ajdovim grobom na 
Magolniku v občini Radeče. Vljudno vabljeni 
na obisk vseh lokacij.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICEKultura

www.kstm.si

PRESTIŽNO PRIZNANJE 
ZA OBUDITEV SALONA
 

Slovensko etnološko društvo je 
za znanstvene in strokovne dosežke na 
področju etnologije podelilo Murkove 
nagrade, priznanja in listine za leto 
2022. Murkovo priznanje je za uspešno 
revitalizacijo Brivsko-frizerskega salona 
Kreutz prejela projektna skupina, ki 
je sodelovala pri muzejski obuditvi te 
pomembne kulturne dediščine. 
Člani projektne skupine za muzejsko 
obuditev salona Kreutz so bili župan Srečko 
Ocvirk, Mojca Sešlar in Lidija Udovč iz 
Občine Sevnica, Božena Hostnik iz ZVKD, 
Območne enote Celje ter Stanka Glogovič, 
Aleš Vene in Nives Slemenšek iz Posavskega 
muzeja Brežice. 

V obrazložitvi za podeljeno priznanje je 
izpostavljeno dobro sodelovanje med 
sodelujočimi organizacijami, ki so izvedle 
projekt prenove in restavriranja salona. S 
skupnim, nepretrganim in zelo uspešnim 
dveletnim sodelovanjem so člani projektne 
skupine z rezultati pokazali, da pri tem 
projektu ni šlo zgolj za prenovo lokala, 
temveč za spoštovanje obrtniške tradicije, 
kulturne dediščine ter individualnega in 
kolektivnega spomina lokalne skupnosti. 
S prenovo salona Kreutz so člani projektne 
skupine lokalni skupnosti vrnili del izjemne 
kulturne dediščine. Vsi trije partnerji so se 
vključili v projekt z namenom, da predstavijo 
in ohranijo dragoceno lokalno dediščino in s 
tem vsaj delno oživijo tudi brivsko-frizersko 
obrt.

Vir: Občina Sevnica

Program sta sooblikovala Boris Hajdinjak, 
direktor Sinagoge Maribor in avtor 
razstave, ter Estera Savić Bizjak, hči Stevana 
Savića. Zbrane je pozdravil župan Srečko 
Ocvirk. Program je povezovala direktorica 
Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj. Dogodek je pripravljen v počastitev 
praznika občine Sevnica. Razstava, ki jo 
gosti KŠTM Sevnica, bo na ogled do 7. 
decembra. Prijazno vabljeni.

Vir: Posavski muzej Brežice in KŠTM Sevnica
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PREŠERNOVA
PRIZNANJA IN PLAKETE

ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
SEVNICA

ZA LETO 2022

Zveza kulturnih društev Sevnica vsako 
leto podeljuje priznanja in Prešernove 

plakete Zveze kulturnih društev Sevnica za 
dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter 

posebne uspehe in dosežke 
na področju različnih oblik 

ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ljubiteljska kulturna društva, skupine, 
krajevne skupnosti, javni zavodi in 

posamezniki lahko na podlagi Pravilnika o 
podeljevanju Prešernovih priznanj in plaket 
Zveze kulturnih društev Sevnica in razpisa, 

objavljenega na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si, podajo predloge za 
podelitev Prešernovih priznanj in plaket 

ZKD Sevnica do 16. januarja 2023 
na naslov:

Zveza kulturnih društev Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 

zkd.sevnica@siol.net

Prešernova priznanja in plakete
Zveza kulturnih društev Sevnica 

podeli vsako leto ob 
kulturnem prazniku v mesecu februarju.

  
Vir: ZKD Sevnica

SREČANJE NAJMLAJŠIH 
FILMSKIH IN 
VIDEOUSTVARJALCEV 
SLOVENIJE
 

57. srečanje najmlajših filmskih in 
videoustvarjalcev Slovenije je potekalo v 
torek, 15. novembra, v KC Janeza Trdine 
v Novem mestu, v organizaciji Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti. Po 
izboru selektorice Kaye Tokuhisa je bilo 
predvajanih 15 filmov iz celotne Slovenije. 

Med najboljše filme Slovenije so se s svojim 
kratkim dokumentarnim filmom uvrstile 
tudi tri osnovne šole iz občine Sevnica, 
in sicer OŠ Boštanj z dokumentarnim 
filmom o boštanjskem odseku železniške 
proge Trebnje–Sevnica, OŠ Milana Majcna 
Šentjanž z dokumentarnim filmom 
Zgodovina šole v Šentjanžu in OŠ Tržišče z 
dokumentarnim filmom o tržiškem odseku 
železniške proge Trebnje–Sevnica. Vse tri 
šole so prejele zlato plaketo. Iskrene čestitke.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 
IN LIKOVNA RAZSTAVA 
 

November je bil fotografsko obarvan v 
preddverju Trškega dvorca s fotografijami, ki 
so prispele na fotografski natečaj Naravna in 
kulturna dediščina občine Sevnica. Po izboru 
fotografa Vukašina Šobota so razstavljali 
Marta Brežan, Miro Četrtič, Nevenka Flajs, 
Saša Gornik, Tanja Košar, Sebastjan Popelar, 
Erika Puc, Vinko Šeško, Martin Uranič, 
Barbara Vidic in Jani Vimpolšek.

Na razstavni polički v pisarni JSKD in ZKD 
Sevnica je svoja abstraktna dela razstavila 
profesorica likovne pedagogike Nena 
Bedek. Z razstavo VEZI je navdušila prav 
vsakega obiskovalca.
Vsem ustvarjalcem iskrene čestitke za 
odlična dela. 
Na likovni razstavi S poličke se bo v 
prazničnem decembru s predstavil arhitekt 
Damjan Popelar. Na ogled bo postavil svoje 
delne modele kozolcev v enotnem merilu 
1:70. Na fotografski razstavi v preddverju 
Trškega dvorca pa bo svoja dela predstavila 
odlična fotografinja Judith Zgonec. 

Avtorica Barbara Vidic

GRAJSKE NOVICE Kultura

Če bi vedel, odkod prihaja poezija, bi šel pogosteje tja.

Leonard Cohen

O
TR

O
ŠK

I  
A

BO
N

M
A

  i
n 

 IZ
V

EN

Kulturna dvorana Sevnica

torek, 20. december
ob 17.00
praznična predstava  |  30 min 
(Miškino gledališče)  

ČISTO (NE)NAVADNO DARILO
         in prihod BOŽIČKA

www.miskinogledalisce.com/darilo

A ste že kdaj bili v tovarni igrač, kjer škratje 
izdelujejo darila za vse otroke sveta?

Ne še? 

S škratkoma se bomo nasmejali in zaplesali, 
izvedeli za želje otrok iz vsega sveta ter skupaj 
zavili čisto ne-navadno darilo.

SEVNICA

PREDPRODAJA VSTOPNIC od 9. 12. 2022
TA DOŽIVLJAJ | Glavni trg 19 | Sevnica | 07 81 65 462 
in pol ure pred predstavo. O
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EN Kulturna dvorana Sevnica
torek, 13. december
ob 20.00
(Špas teater)  glasbena komedija
igrajo: Špela Grošelj, Nina Ivanič, 
Irena Yebuah Tiran
režija: Nina Kleflin

V R O Č I C A

www.spasteater.si/predstave/vrocica

STE PRIPRAVLJENI NA ZABAVO? 
V navihani komediji se boste zabavali ob njihovih 
ženskih pogovorih, se smejali, uživali ob seksi glasbi 
legendarnih in aktualnih pop uspešnic, ki občinstvo 
vedno katapultirajo iz sedežev, prepevali od začetka 
do konca in zaplesali z nami.

PREDPRODAJA VSTOPNIC od 1. 12. 2022
TA DOŽIVLJAJ | Glavni trg 19 | Sevnica | 07 81 65 462 
in pol ure pred predstavo.

SEVNICA

Razstavo je naslovila z naslovom Najlepši 
trenutki iz moje »nove« domovine – 
Slovenije.
Vljudno vabljeni na ogled. 

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica
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Odgovarjali bomo tudi na vprašanja, kako 
konjiček pretvoriti v resen posel in kakšne so 
možnosti za drugačne oblike dela, kot je na 
primer sodelo. Z mednarodnimi virtualnimi 
podjetniškimi srečanji mladih bomo 
širili mednarodne horizonte in dodatno 
spodbujali kreativnost.
Na začetku prihodnjega leta se bo v MC 
Sevnica začel sklop delavnic, na katerimi 
boste lahko pridobivali ustrezno znanje in 
veščine, potrebne za uspešno delovanje 
v poslovnem svetu. Za več podrobnih 
informacij sledite našim obveščevalnim 
kanalom.

Pred začetkom delavnic pa bomo še letos 
izvedli natečaj za najboljšo podjetniško 
idejo s super nagradami. Končni izbor in 
predstavitev najboljših idej bo na gradu 
Sevnica 22. decembra ob 17. uri. Na natečaj 
se lahko prijavi kdorkoli, ki ima razvito 
podjetniško idejo, ni treba da ste startup 
ali pravo podjetje, dovolj je le, da imate 
idejo, ki je dovolj razdelana, da jo je mogoče 
izpeljati. Prav tako se lahko prijavite že 
uveljavljena podjetja, nevladne organizacije, 
fizične osebe, kdorkoli, če menite, da je 
vaša podjetniška ideja boljša oziroma lahko 
premaga tekmece. Prijave bomo zbirali 
do 13. decembra, zato pohitite. Več 
informacij najdete na spletni strani KŠTM.

Nataša Rupnik, KŠTM Sevnica 

PROJEKT POJNT IN 
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO 
PODJETNIŠKO IDEJO
 

V partnerstvu Občine Radeče, KTRC 
Radeče, MC Krško, ZPTM Brežice in KŠTM 
Sevnica se je jeseni začel projekt POJNT 
oziroma Središče za krepitev podjetniških 
kompetenc mladih, ki je sofinanciran iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Glavnina aktivnosti operacije na regijski ravni 
je spodbujevalno-ozaveščevalne narave 
in je namenjena predvsem izboljševanju 
podjetniških kompetenc mladih. 

Aktivnosti so namenjene predvsem 
karierni orientaciji, prehodu na trg dela, 
pridobivanju neformalnih kompetenc, 
mreženju, ustvarjanju podjetniškega znanja 
in spretnosti ter potrebne motivacije in 
samozavesti. 

GRAJSKE BUČKE 2022
 

Zadnjo soboto oktobra smo izkoristili za 
organizacijo Grajskih bučk, za katere lahko 
rečemo, da so že tradicionalne. Otroci so 
uživali ob animaciji, ustvarjalnicah, rezanju 
buč, starši pa pri druženju ob čaju in pecivu. 

Ker pa slika pove več kot tisoč besed, si, kako 
smo se imeli, poglejte na fotografijah. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

GRAJSKE NOVICEMladina

POČITNIŠKI 
ODPIRALNI ČAS 
MLADINSKEGA 

CENTRA SEVNICA
Po božiču bo v tednu 

od 27. do 30. decembra, ko imajo šolarji 
počitnice, Mladinski center Sevnica 

odprt v dopoldanskem času. 

Torek: 10.00–15.00
Sreda: 10.00–15.00

Četrtek: 10.00–15.00
Petek: 10.00–15.00

Med zimskimi počitnicami se bomo 
igrali različne družabne igre, se kepali in 
ustvarjali snežene može, če bo sneg, in 

se pogreli ob skodelici čaja. 

Toplo vabljeni.

Vir: KŠTM Sevnica

LEPE
POČITNICE

in
SREČNO,
ZDRAVO

2023

DRUŽENJE OB KNJIGI 
V OKTOBRU
 

V četrtek, 27. oktobra, je v Koloniji Krmelj 
potekalo drugo druženje ob knjigi za 
otroke in odrasle. Obiskalo ga je osem 
otrok, najmlajši so prišli s starši in babico, 
prvošolček in tretješolka pa sta sodelovala 
že samostojno. Otroci so najprej prisluhnili 
zanimivi zgodbici Medved in mali. Sledilo 
je ustvarjanje iz papirja in kartona. Otroci 
so navdušeno rezljali s škarjicami in nastali 
so simpatični medvedki. Na temo jeseni so 
barvali pobarvanke, risali in skupaj s starši 
listali knjige. 

Skupna urica je hitro minila in po dogodku 
so svoje medvedke veseli odnesli domov.
Dogodke organizira literarna sekcija Društva 
Svoboda Krmelj.

Anita Šiško
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PISANA JESEN NA 
PODROČJU MLADINSKE 
DEJAVNOSTI
 

Letos jeseni se je na področju mladinske 
dejavnosti kar precej dogajalo in se še odvija. 
Na področju digitalizacije smo razpisali kar 
dva termina za delavnice LEGO robotike, 
saj je bil interes med mladimi res velik. Na 
področju medgeneracijskega sodelovanja 
in digitalizacije smo na novo začeli s tečajem 
računalništva za starejše; interes je prav 
tako zelo velik, zato že razmišljamo o novem 
terminu in nadaljevalnem tečaju. Če bi se 
radi naučili osnov računalništva in vas tak 
tečaj zanima, nas lahko kontaktirate. Na 
področju trajnosti in skrbi za okolje smo v 
sodelovanju z zavodom KNOF organizirali 
sklop dejavnosti, kot so kreativna delavnica 
izdelave novih stvari iz starih oblačil, 
zbiranje starih oblačil in SWAP party, s 
katerimi smo ozaveščali o pomembnosti 
trajnostnega razvoja in ponovne uporabe. 
Na področju dela s priseljenci smo začeli 
z začetnim tečajem slovenščine za 
priseljence, po katerem pa vedno tudi 
poskrbimo za neformalno druženje in 
integraciji priseljencev v lokalno okolje. Prav 
tako na področju dela z ranljivimi skupinami 
sodelujemo pri sklopu delavnic z društvom 
Ozara in Invalidskim podjetjem Inde.

Čisto prvič v Sevnici pa so se začele delavnice 
sodobnega plesa, ki so doživele pravi hit med 
osnovnošolci. Sodobni ples je plesni stil, ki 
se je razvil v Evropi na začetku 20. stoletja, 
ko so se dogajale spremembe tako na 
ekonomskem kot tudi družbenem področju. 
Balet, ki je imel pred tem poglavitno vlogo 
na plesnem področju, ni več zadostoval 
za prikaz teh sprememb. Tako se je razvil 
nov plesni stil. Delavnice so sestavljene iz 
različnih vaj, ki pripomorejo k boljšemu 
zavedanju prostora in poskrbijo za fizično 
pripravo plesalke ali plesalca, ter iz različnih 
tehničnih in plesnih vaj, ki pripomorejo k 
boljšemu razumevanju telesa in njegovega 
delovanja. Poleg učenja koreografije bo 
prostor tudi za lastno ustvarjanje.

Za vse nevladne organizacije v Sevnici pa 
smo organizirali srečanje s strokovnjakom 
za nepovratna sredstva, ki nam je predstavil 
možnosti za pridobitev sredstev ter nam bo 
pomagal pri prijavi. 

V Mladinskem centru poteka redni program; 
izpostavili bi radi četrtkove kreativne 
delavnice, ki so zelo popularne med otroki in 
bodo potekale vsak drugi četrtek do konca 
leta. Druga novost v MC, ki je organizirana 
kar v dveh izvedbah, za najmlajše kot tudi 
malce starejše, je meditacija z Davidom, ki 
se izvaja ob sredah. 

Vabljeni!

KŠTM Sevnica, Nataša Rupnik

12. TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK V 
VRTCU PRI OSNOVNI 
ŠOLI KRMELJ
 

Tudi letos smo v Vrtcu pri Osnovni šoli 
Krmelj zaznamovali 12. tradicionalni 
slovenski zajtrk. Osrednja tema, ki smo 
jo posebej izpostavili, so mleko in mlečni 
izdelki. K temu smo spodbujali tudi z 
letošnjim sloganom Zajtrk z mlekom – super 
dan. V vrtcu smo v tem tednu namenili 
dejavnosti prav temu posebnemu dnevu. 

Prebirali smo zgodbe o čebelah, se o njih 
pogovarjali, spoznavali njihov pomen za 
ljudi, rajali ob glasbi, izdelovali izdelke in 
ustvarjali razstave. V petek, 18. novembra, 
smo v veznem hodniku med šolo in vrtcem 
pripravili stojnico z lokalno pridelano hrano, 
ki so jo otrokom in staršem ob prihodu 
otrok v vrtec postregli otroci vrtca in 
šole s strokovnimi delavkami. S tem smo 
želeli tudi staršem približati, kako je videti 
tradicionalni slovenski zajtrk. Obiskal nas je 
tudi čebelar Luka Pirc in otrokom predstavil 
življenje čebel in poklic čebelarja. Za otroke 
smo pripravili tudi Čebeličin fotokotiček, 
v katerem lahko starši fotografirajo svoje 
otroke in si ustvarijo lepe spomine.

Aleksandra Kopar, vzgojiteljica

GRAJSKE NOVICE Mladina

www.kstm.si

MARTINOVANJE Z 
MAŽORETKAMI
IZ SEVNICA
 

Mažoretke Sevnica smo 12. novembra 
pripravile koncert, priprave pa so se začele 
že maja. Hotele smo organizirati malo 
drugačen večer, kot smo ga imele do 
zdaj. Odločile smo se ga povezati z našim 
čudovitim praznikom martinovanjem in 
zato smo ga poimenovale Martinovanje z 
mažoretkami. Ko smo glavne organizatorke 
Tadeja Mrgole, Lea Škornik in Anja Popelar 
idejo predstavile naši seniorski skupini, 
je bilo navdušenje veliko, saj vse kažemo 
globoko pripadnost klubu in ljubezni do 
plesa. Srečne smo bile, da bomo spet na 
odru korakale, vrtele palice in se smejale. 

Bile bomo tam, kjer smo najbolj srečne. 
Te pripadnosti in veselja do plesa pa ne bi 
bilo, če ne bi imele tako srčne in zagnane 
nekdanje trenerke Janje Ribič, ki nam je bila 
vedno vzor. Hotele smo pripraviti tako dober 
in profesionalno izpeljan večer, kot ga je 
vsako leto izpeljala ona. Kot vsako leto smo 
si želele, da bi tudi tokrat nami sodelovala 
KD godba Sevnica pod vodstvom Matica 
Nejca Kreče. Na martinovanju seveda ni 
smela manjkati harmonika, zato sta se 
vabilu z veseljem odzvala Ansambel Naveza 
in Toni Sotošek s harmonikarji, pa tudi 
Vokalna skupina Veritas, ki jo sestavljajo 
Sara Praznik, Mateja Repovž Lisec in Tadeja 
Udovč, Mlade žurerke iz Tržišča in pevski 
zbor OŠ Boštanj ter pevski zbor OŠ Tržišče. 
Želele smo, da povezovanje ne bi bilo tako 
uradno, ampak malo komično, zato smo k 
sodelovanju povabile Saša Dobnika.

Večer je bil čudovit. Vse je potekalo bolje, 
kot smo si predstavljale, saj smo vlogo 
organizatorja izkusile prvič. Bilo je naporno, 
ampak na koncu je bilo vredno vsakega 
truda. Nastopajoči so bili vrhunski, dvorana 
je bila polna. Srečne smo bile, da smo tudi 
mlajšim skupinam pokazale, kar smo, in jih 
spodbudile, da vztrajajo na mažoretni poti, 
saj je občutek, ko narediš kaj takšnega, res 
neprecenljiv. Želimo jim dati to, kar je Janja 
Ribič dala nam. Vse. To je tisto, kar je na 
koncu, za nas trenerke, najpomembnejše.

Vir: Mažuretke Sevnica
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VSESLOVENSKI 
SOKOLSKI ZLET 
IN 110-LETNICA 
SOKOLSTVA V SEVNICI
 

Dne 19. novembra smo praznovali 
110-letnico samostojnega društva, 
imenovanega Telovadno društvo Sokol, 
v Sevnici. Leto 1906 se šteje za zametek 
sokolske ideje v Sevnici, leta 1908 pa je 
brežiški Sokol ustanovil svoj odsek. To je 
leto, ki ga štejemo za začetek organizirane 
športne dejavnosti v Sevnici. Leta 1936 
je sevniško okrožje s sedežem v Sevnici 
vključevalo devet enot: osem društev iz 
krajev Boštanj, Kozje, Radeče, Rajhenburg 
(zdaj Brestanica), Senovo, Sevnica in Zidani 
Most ter četo v Loki pri Zidanem Mostu z 
bratstvom na Razborju. Sevniški sokol je bil 
na začetku tridesetih let 20. stoletja eden 
prvih na območju celjske sokolske župe, ki 
je imela svoj zvočni kino. Športno društvo 
Partizan Sevnica zdaj nadaljuje delo in 
poslanstvo sokolskega društva.

Na vseslovenskem 
sokolskem zletu 
so sodelovali 
poleg ŠD Partizan 
Sevnica, KD 
Godba Sevnica 
in Mažuretk 
Sevnica tudi ŠD 
Partizan Sevnica-
Radeče, ŠD Sokol 
Bežigrad s člani 
in neutrudljivimi 
seniorji, TD 
Sokol Brežice in 
društva Sokol 

Metlika. Slovensko himno do odpele članice 
vokalnega tria Veritas.
Okoli 350 nastopajočih in polne tribune 
gledalcev so pozdravili predsednica ŠD 
Partizan Sevnica Sara Martinšek, župan 
Srečko Ocvirk, predsednik SZS Dušan 
Gerlovič ter predsednica Državnega zbora 
Slovenije Urška Klakočar Zupančič.
Na prireditvi so bila podeljena društvena 
priznanja za 5-, 10- in 20- ali večletno delo, 
Sokolska zveza je podelila srebrno plaketo, 
ki so jo prejeli Sara Martinšek in Mirko Kragl 
ter jubilejno ŠD Partizan Sevnica, v imenu 
Občine Sevnica pa je župan podelil listino 
Občine Sevnica Aleksu Švelcu. Sokolska 
priznanja je podeli ambasador športa, 
olimpionik in vrhunski telovadec Miroslav 
Cerar. Prireditev je bila veličastna po številu 
nastopajočih in številu gostov ter gledalcev.
V sokolski vaji ŠD Partizan Sevnica so 
sodelovali skoraj vsi člani društva, od 
najmlajših do veteranov, skupaj so nastopale 
mamice, otroci, babice, vnuki in prababica 
Danica Kozamernik s svojima dvema 
pravnukinjama. Čestitke. Vabimo vas, da 
si ogledate fotografije na FB ŠD Partizan 
Sevnica in se nam pridružite na redni vadbi.

Vir: ŠD Partizan Sevnica

ŠOLSKI ŠPORT
 

Občinsko prvenstvo osnovnih šol v 
nogometu

Učenke letnik 2008 in ml.
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče
3. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž

Učenci letnik 2008 in ml.
1. mesto: OŠ Tržišče
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
4. mesto: OŠ Blanca
5. mesto: OŠ Boštanj

Področno prvenstvo osnovnih šol v 
nogometu (Posavje)

Učenci l. 2008 in mlajši
4. mesto: OŠ Tržišče
5. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž

Učenke l. 2008 in mlajše
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče

Področno prvenstvo osnovnih šol v atletiki 
(ekipno)

Učenke l. 2008 in ml.
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
6. mesto: OŠ Blanca

Učenci l. 2008 in ml. 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
5. mesto: OŠ Blanca

Vir: KŠTM Sevnica

ŠAHOVSKI TURNIR OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE SEVNICA
 

Šahovski klub Milan Majcen Sevnica je v 
prostorih Srednje šole Sevnica v sklopu 
prireditev ob občinskem prazniku občine 
Sevnica 12. novembra izvedel hitropotezni 
šahovski turnir. Razveseljuje, da se je turnirja 
udeležilo kar 40 ljubiteljev šahovske igre, več 
kot polovica domačih, od tega pa polovica 
mladih šahistk in šahistov, ki svojo šahovsko 
kariero šele dobro začenjajo. 

V absolutni konkurenci je slavil domačin 
Martin Povše pred Aljažem Sušinom iz 
Brežic in Janezom Medveškom iz Zagorja ob 
Savi. 

ALEKSU ŠVELCU IZ 
DBV IPPONA SEVNICA 
EVROPSKA FAIR PLAY 
NAGRADA 2022
 

Dne 4. novembra je v Rimu Evropsko fair 
play gibanje (EFPM) pod pokroviteljstvom 
Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) in v 
sodelovanju z Olimpijskem komitejem Italije 
(CONI) podelilo evropske fair play nagrade.
Med 11 kategorijami nagrad EFPM Fair Play 
Flame Award za športnice in športnike do 18 
let je 14-letni Aleks Švelc iz Društva borilnih 
veščin IPPON SEVNICA prejel nagrado za 
pozitivni prispevek družbi ali okolju zaradi 
fair play poteze na tekmovanju.

Mednarodna žirija priznanih in uglednih 
osebnosti je Aleksu med več predlogi 
priznanje podelila zaradi športne poteze 
na tekmovanju slovenskega pokala v ju-
jitsu za kadete in mladince v Sevnici 7. maja 
letos. Na tekmovanju v športnih borbah v JU 
JITSU je nasprotniku spodrsnilo in je padel. 
Aleks prednosti za pridobitev pomembne 
točke v finalni borbi z nadaljevanjem akcije 
ni izkoristil, ampak mu je ponudil roko, da 
je vstal in sta lahko nadaljevala borbo z 
enakimi izhodišči. Na koncu je borbo izgubil 
in posledično osvojil srebrno medaljo.

Miran Grubenšek

Z leve: Philippe Housiaux, predsednik EFPM, 
Aleks Švelc Ippon Sevnica, Miro Cerar, predstavnik OKS, 

Robert Perc, član IO (EFPM)

SMUČARSKI SEJEM 2022
 

Športno društvo Atraktiva bo tudi letos 
organiziralo smučarski sejem, že 15. po vrsti. 
Potekal bo v Mladinskem centru Sevnica, in 
sicer v petek, 2. decembra (15.–18. ure), in 
v soboto, 3. decembra (8.–14. ure). 

GRAJSKE NOVICEŠport

Razvrstitev po preostalih kategorijah je bila 
naslednja:

Najboljša igralka: Tjaša Pajek
Najboljša mladinka: Tjaša Jesih
Najboljša učenka: Teja Jesih
Najboljši veteran: Hilmija Ahmatovič
Najboljši mladinec: Leo Glavač
Najboljši učenec: Kristjan K. Plevnik

V ekipnem delu je slavilo Zagorje ob Savi 
pred Brežicami in Sevnico. 

Vir: ŠK Milan Majcen Sevnica
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Seveda si želimo čim več zmag, toda še 
bolj nas veselijo dogodki po tekmah, ko vsi 
igralci z veseljem na sredini Športne dvorane 
Sevnica zapojejo sevniško rokometno 
himno: VSI KI IMAJO RADI, SEVNICO OB 
SAVI, BODO PELI Z NAMI, PLAVI, PLAVI, 
PLAVI. Ponosni smo nanje in na naše 
mesto oziroma občino. Več o dogajanju 
v Rokometnem klubu Sevnica si lahko 
ogledate na FB in Instagramu.

Miran Sečki

TEKMOVALCI 
IZ DBV IPPON 
USPEŠNI V KOČEVJU
 

Mladi člani tekmovalne ekipe DBV IPPON 
Sevnica Julija Androjna, Julija Brce, Jernej 
Češnjevar, Špela Jazbec, Nika Kmetič, Hanna 
Nukič, Nik Radišek, Jaka Resnik, Nija Rogelj 
in Nejc Trbovc so se 19. novembra v Kočevju 
udeležili 1. kroga tekmovanja v JU JITSU 
TEHNIKAH. Za mlado ekipo iz Sevnice je 
bilo to prvo tekmovanje na državni ravni, na 
kateri je nastopilo 110 tekmovalcev. Bili so 
dokaj uspešni.

Rezultati: 
1. mesto Hanna Nukič, Julija Androjna,
2. mesto Nia Rogelj, 3. mesto Nik Radišek
4. mesto Špela Jazbec,Nejc Trbovc
5. mesto Nika Kmetič, 6. mesto Jaka Resnik
7. mesto Brce Julija, Jernej Češnjevar
Vodstvo društva se za pomoč tekmovalcem 
zahvaljuje sponzorju tekmovalnih selekcij, 
podjetju Tanin Sevnica.

Vir: arhiv, DBV Ippon

DRŽAVNO 
FULLCONTACT KARATE 
PRVENSTVO 
 

V Športnem domu Sevnica je potekalo 
državno fullcontact karate prvenstvo, na 
katerem je nastopilo 142 tekmovalcev iz 8 
slovenskih karatejskih klubov. Prvenstvo je 
slovesno odprl sevniški župan Srečko Ocvirk 
in pozdravil vse navzoče ter jim zaželel veliko 
športnih užitkov in tekmovalnih uspehov. 
Nastopajoče so v nadaljevanju tekmovanja s 
tribun spremljali in bučno spodbujali njihovi 
starši. Sevniški karateisti so opravili svoje 
nastope z odliko, zato jim gredo vse pohvale 
in iskrene čestitke za njihove odlične 
uvrstitve. Osvojili so 17 naslovov državnega 
prvaka, 6 srebrnih in 1 bronasto medaljo. 
Organizator prvenstva se za izkazano 
pomoč zahvaljuje klubskim prostovoljcem, 
ki so s svojo nesebično pomočjo pripomogli, 
da je bilo državno prvenstvo odlično 
izpeljano. 

Osvojene medalje sevniških karateistov:
KATA KYOKUSHINKAI
1. mesto 
Jeler, Lejla, malčice
Božič, Žiga, malčki
Okanović, Dalia, ml. deklice
Kermc, Anže, ml. kadeti
Grilc, Matic, kadeti
2. mesto 
Kozinc, Miha, malčki

Tekmovalci v borbah

ROKOMETNE NOVICE
 

Rokometna sezona 2022–2023 je v polnem 
teku. Vse naše selekcije tekmujejo v 
sklopu Rokometne zveze Slovenija. Tokrat 
prikazujemo mogočnost delovanja našega 
kluba v številkah.

V Rokometni klub Sevnica je vključenih več 
kot 200 otrok, ki delujejo v 15 selekcijah. 
Vsak konec tedna (petek–nedelja) tekmuje 
povprečno 10 selekcij, kar pomeni okoli 
150 otrok. Nekatere tekme potekajo v 
sevniški dvorani, druge drugje po Sloveniji, 
odvisno od razporeda. Najemamo kombije 
in avtobuse, da prepeljemo otroke do 
prizorišča in nazaj. In če vključimo še 
aktivnost staršev, trenerjev in vseh delujočih 
v klubu, bi lahko dejali, da je vsak konec 
tedna neposredno in posredno vključenih 
več kot 500 oseb. To nikakor ni zanemarljiv 
podatek in verjetno ne bi zgrešili, če bi rekli, 
da je to največja, najbolj stalna in redna 
vsakotedenska aktivnost v naši občini. In 
še en podatek. Rokometni kluba Sevnica 
je postal največji klub po številu selekcij v 
Sloveniji. Na to moramo biti vsi ponosni, saj 
s tem tudi odlično promoviramo naše okolje.
Velja še omeniti, da so se naše deklice 
udeležile slovenske akcije Žoga tisočerih 
dotikov, projekta v sklopu Evropskega 
prvenstva za ženske, ki je bil tudi v Sloveniji. 
Med slovenskimi dekleti je sodelovalo tudi 
46 Sevničank. V sklopu prvenstva pa smo se 
udeleževali tudi tekem v Celju in Ljubljani ter 
bučno navijali za slovenske rokometašice.

GRAJSKE NOVICE Šport

Tudi tokrat bo poudarek na rabljeni 
smučarski opremi. Dobrodošli pa tudi tisti, 
ki uživate tudi v drugih zimskih športih (tek 
na smučeh, drsanje, deskanje ...). 
Na sejmu bodo na voljo tudi nova smučarska 
oprema in posebne ugodnosti skiservisa. 
Na prijetno druženje vas vabi Športno 
društvo Atraktiva.

Vir: Športno društvo Atraktiva

Paskvale, Zara, malčice
Požun, Tilen, st. dečki
Sladič, Gašper, ml. kadeti
3. mesto 
Mlakar, Manja, ml. deklice
FULL COMBAT
1. mesto 
Urh, Sven, ml. dečki +30 kg
Stopar, Maksimiljan, st. dečki -30 kg
Rutar, Aljaž, st. dečki -50 kg
Hočevar, Mark, st. dečki +50 kg
Kermc, Anže, ml. kadeti -50 kg
Sladič, Gašper, ml. kadeti +60 kg
Paskvale, Matic, kadeti +70 kg
2. mesto 
Požun, Tilen, st. dečki -50 kg
Grilc, Matic, kadeti +70 kg
KUMITE KO 
1. mesto 
Urh, Sven, ml. dečki +30 kg
Stopar, Maksimiljan, st. dečki -30 kg
Rutar, Aljaž, st. dečki -50 kg
Hočevar, Mark, st. dečki +50 kg
Kermc, Anže, ml. kadeti -50 kg

Vir: KBV Sevnica
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DOBRODELNI KONCERT
 

RK Sevnica je v sodelovanjem s KŠTM in 
občino pripravil že osmi dobrodelni koncert 
za pridobitev sredstev za nakup paketov 
za pomoči potrebne občane in družine iz 
naše občine. V polni dvorani je na dve uri 
trajajočem koncertu, ki ga je vodil Darko 
Povše, nastopilo kar 88 nastopajočih: 

Ženski pevski zbor UTRINEK, Glasbena 
šola Sevnica, JUHU Glasbeni Mix, Folklorna 
skupina SPOMIN, Ansambel POTEP, 
Skupina MLADE ŽURERKE, Ansambel 
JARICA, CIK-CAK kvintet. Zbrane sta 
pozdravila predsednica RK Sevnica mag. 
Breda Drenek Sotošek in župan Srečko 
Ocvirk. Z vstopnino, prostovoljnimi prispevki 
in donacijami je bilo zbrano 6683 evrov, kar 
bo zadostovalo za 350 paketov pomoči. 
Vsakemu od nastopajočih se je na odru 
zahvalil eden od prostovoljcev RK. Lani je 
126 prostovoljcev opravilo skupno kar 7394 
prostovoljnih ur. Na seznamu prejemnikov 
RK je 698 oseb, skupaj z družinami je to 1424 
občanov, ki jim RK pomaga. Lani so razdelili 
26 ton hrane in 4,3 tone toaletnih paketov. 

Predsednica in sekretarka RK sta pohvalili 
odlične nastope vseh sodelujočih, ki so se 
vsi takoj odzvali na povabila in so nastopili 
brez plačila in z veliko dobre volje, pa tudi 
izjemno občinstvo, ki je ves čas koncerta 
lepo sodelovalo. V dvorani je bilo ves čas 
čutiti izjemno pozitivno naravnanost vseh 
ljudi dobre volje in odprtega srca. Poudarili 
sta tudi dobro sodelovanje z občino, ki ima 
posluh za pomoči potrebne, in Zavodom 
KŠTM pri pripravi koncerta. Rdeči križ bo 
sicer dobrodelno akcijo zbiranja sredstev 
nadaljeval do konca tega leta. Za vsak 
prispevek bodo zelo hvaležni in ga bodo, 
kot sredstva s koncerta, do zadnjega centa 
porabili za nakup paketov pomoči. Sredstva 
zbirajo na TRR pri NLB: 0237 9001 7732 
206, namen: Akcija stopimo skupaj, sklic 
00 082022. Kot vedno bodo tudi tokrat 
ob koncu akcije javnost seznanili s porabo 
sredstev. Vsem dobrotnikom se že vnaprej 
zahvaljujejo.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RK

GRAJSKE NOVICEPo občini

POMEMBNI OBLETNICI 
NA LISCI
 

Na začetku novembra je na Lisci potekala 
obeležitev dveh pomembnih obletnic: 
90-letnice Tončkovega doma in 120-letnice 
Jurkove koče.

Planinci na praznovanju visokih obletnic

SLOVESNA 
POLOŽITEV VENCEV
 

Občinski praznik, 12. november, je posvečen 
ohranjanju spomina na narodnega heroja 
Dušana Kvedra Tomaža in rešitev aktivistov 
iz sevniškega zapora med drugo svetovno 
vojno. Zato na ta dan občinska organizacija 
Združenja borcev za vrednote NOB vsako 
leto pripravi slovesno položitev venca k 
spomeniku padlih žrtev NOB in spominski 
plošči na stavbi sodišča v Sevnici.

Na dan praznika je potekala tudi slavnostna 
seja Združenja borcev za vrednote NOB, ki 
jo po tradiciji pripravijo na gradu Sevnica. 
Zbrane je uvodoma pozdravila Vladka 
Blas, predsednica Občinskega odbora 
Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica. 
Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru 
poudaril pomen ohranjanja vseh pomnikov 
zgodovine, sprejemanja zgodovine kot 
celote in ponosno prenašanje zgodovine na 
mlajše generacije. Zbrane je nagovoril tudi 
nekdanji predsednik Zveze NOB Slovenije 
Tit Turnšek. Priznanja za prispevek k razvoju 
Občinskega odbora Združenja borcev za 
vrednote NOB Sevnica so letos prejeli Fanika 
Rupar, Frančišek Koren, Anton Derstvenšek, 
Julijana Jamšek, Jožef Hrženjak, Ana 
Hočevar in Vanda Gorenjc.

S kulturnim programom so slavnostno 
sejo popestrile učenke Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica oziroma Glasbene šole 
Sevnica.

Vir: Občina Sevnica

Spomenik borcem NOB

Prejemniki priznanj ZZB NOB Sevnica

POSAVJE  IN ZASAVJE, 
IZZIVI IN PRILOŽNOSTI 
V ŠPORTU
 

Na pobudo Športne zveze Sevnica je bilo 17. 
novembra v Sevnici, v soorganizaciji Regijske 
pisarne OKS ZŠZ, izvedeno srečanje 
predstavnikov Športnih zvez posavske in 
zasavske regije. Srečanje v obliki omizja 
z naslovom Izzivi in priložnosti v športu 
v Posavju in Zasavju je bilo v programu 
prireditev ob občinskem prazniku občine 
Sevnice, kot gosta sta sodelovala Gorazd 
Cvelbar iz OKS, vodja projektov na področju 
športa za vse, športa na lokalni ravni, in 
župan Srečko Ocvirk.
V uvodu je Ivan Gerjevič, vodja Regijske 
pisarne OKS, predstavil podatke o sredstvih, 
ki jih posamezne občine namenjajo v 
proračunu za razvoj in dejavnost v športu v 
obravnavanih regijah.

Del omizja v razpravi: 
Posavje, Zasavje, izzivi in priložnosti v športu

Zbrane planince in druge goste so po 
uvodnem nastopu Okteta Jurija Dalmatina 
pozdravili predsednik PD Lisca Sevnica 
Peter Požun, predsednik MDO PD Zasavje 
Jože Prah, župan Srečko Ocvirk in generalni 
sekretar PZS Damjan Omerzu. Dogodek so 
kulturno popestrili Alen Zabasu z glasbo in 
mladi članici PD Lisca, učenki Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica z dramskim vložkom.
Ob praznovanju obeh obletnic sta avtorja 
Vodnika po sevniških planinskih poteh 
Vinko Šeško in Ljubo Motore predsedniku 
PD Lisca Sevnica Petru Požunu predala 
delovni osnutek osveženega vodnika, člani 
planinskega društva pa so v simbolično 
podporo temu pomembnemu projektu 
zasadili tudi jerebiko.

Izseki iz novega vodnika bodo med letom 
predstavljeni v Grajskih novicah.

Vir: Občina Sevnica
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HO-HO-LOV!
– DECEMBRSKI LOV 
NA SREČO
 

Na KŠTM Sevnica smo za vas pripravili prav 
poseben izziv, ki bo trajal ves mesec in bo 
decembrske dni naredil praznične. Ho-ho-
LOV – decembrski lov na srečo je sestavljen 
iz 10 izzivov. Sedem jih opraviš na območju 
občine Sevnica, tri pa kar v zavetju doma. 
Izzivamo te, da se nam pridružiš na pohodu z 
lučko na grad, greš na sprehod po praznično 
osvetljeni Sevnici, organiziraš pohod na 
Lisco, si decembrski večer obogatiš z 
obiskom koncerta, si ogledaš jaslice v cerkvi 
v Boštanju, se sprehodiš po adventni stezi v 
Loki pri Zidanem Mostu. 

S Ho-ho-LOVom – decembrskim lovom na 
srečo podpiramo lokalne ponudnike, zato 
te izzivamo, da darila za svoje bližnje letos 
izbereš na kmečki tržnici v Sevnici. Zbuditi 
želimo prijetne občutke, ki jih prinašata 
branje pravljic in ustvarjanje. Sploh če s 
tem še komu polepšaš dan. In kaj je poleg 
popestritve najbolj veselega časa v letu še 
super? Da se, če uspešno rešiš vse izzive in 
izpolnjen delovni list do 10. januarja 2023 
pošlješ na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 
8290 Sevnica, poteguješ za bogate nagrade. 
List je v tej številki Grajskih novic in na spletni 
strani www.kstm.si, tam pa so zapisani tudi 
vsi pogoji sodelovanja. Naj se lov na srečo 
začne zdaj.

Annemarie Culetto

PRVA SAMOSTOJNA 
RAZSTAVA 
JULIJE KERMC 
»MOJ SVET NA PLATNU«
 

20.oktober je bil prav poseben dan za 
Julijo Kermc. V Kulturni dvorani v Loki 
pri Zidanem Mostu je otvorila svojo prvo 
samostojno razstavo. Julija se je vključila 
v program Male Akademije pri 10.letih. 
Že prvo leto izobraževanja je zmagala na 
mednarodnem otroškem likovnem natečaju 
»Draw me Peace« v Parizu. Leto 2017 ji je 
prineslo še 1.nagrado na likovno-literarnem 
projektu »Vodni detektiv. Uspeh Julije v 
Parizun je navdušil Rudija Stoparja, ki je 
Julijo kot gostjo povabil na Grad Sevnica v 
Okno Radogost. »2019 leto je prineslo Juliji 
nove izkušnje in izzive, osvojiti pop art slog. 

Zato se je odločila, da ustvari portret Boruta 
Pahorja. Narejeno sliko je Julija podarila 
predsedniku. V 2020 letuje sledil nov uspeh, 
ko je njeno delo »Avtoportret« izbrano med 
9 najboljših izdelkov po izboru komisije na 
likovnem natečaju »Kakšne barve je tvoj 
parazol« v organizaciji Narodne galerije v 
Ljubljani. Na koncu leta 2020 smo dobili 
še eno prijetno novico o zmagi Julije na 
likovnem natečaju »Secesijska lepotica«, ki 
jo je organizirala Umetniška gimnazija Celje 
– Center. Otvoritveni program so glasbeno 
popestrili člani Kulturno umetniškega 
društva Budna vas.

Tadeja Dobriha, predsednica KUD Budna vas

slika Julije Kermc

ZAHVALNI DAN 
V TRŽIŠČU
 

Zahvalna nedelja je za članice Aktiva 
kmečkih žena Tržišče že tradicija, da 
pripravimo na ta dan še Kmečko tržnico. 

GRAJSKE NOVICE Po občini

V razpravi, ki je bila konstruktivna, so navzoči 
izpostavili predvsem potrebe po vključenost 
gospodarstva v razvoj in dejavnost na 
področju športa, ureditev prostovoljstva na 
vseh ravneh, razmejitev nalog in vlog med 
šolskim športom in delom v društvih. Med 
izzivi sta bili izkazani potreba po ustanovitvi 
športnih zvez v občinah Radeče in 
Kostanjevica ter večja povezanost športnih 
zvez v regijah pri organiziranju športnih 
prireditev. 

Vir: Arhiv ŠZ Sevnica

Tako smo tudi letos pred farno cerkvijo 
v Tržišču postavile mizo in nanjo naložile 
pecivo, krušne dobrote, pečeno račko in 
sladki mošt. Domači župnik je po sveti 
maši vse te jedi blagoslovil, nato pa smo jih 
razdelile med farane.

Na tržnici smo ponudile še pridelke iz naše 
samopreskrbne njive, črno redkev, krompir, 
korenje, čebulo … V gozdu smo nabrale 
kostanj, dodale še jabolka, lovorjevo listje, 
korenčkovo in krompirjevo marmelado, 
ajdov kruh in še nekaj sladkih dobrot. 
Naše članice so ponudile tudi nekaj ročnih 
izdelkov za predpraznični december. S 
svojimi mlečnimi izdelki se je predstavila še 
ovčarska kmetija Urban iz Gabrijel.
Lepo vreme je na zahvalno nedeljo 
privabilo veliko faranov. Zahvalili smo se 
za vse dobrote, ki jih kljub vremenskim 
nevšečnostim podarja narava. Ta dan 
namenjamo zahvalo tudi članice aktiva za 
vse dobre ljudi, ki nas obkrožajo, da nam je 
življenje lepše, in zahvalo za vso pomoč in 
prijateljstvo.

Fani Borštnar, Akž
Foto: Akž, S. Markovič
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SREBRNI GLAS 
POD NOVO TAKTIRKO
 

Mešani pevski zbor Društva upokojencev 
Sevnica je oktobra zamenjal zborovodjo. 

Zborovsko taktirko je prevzela izjemna 
glasbenica Monika Rožej, vrhunska citrarka 
in prvonagrajenka državnih in mednarodnih 
tekmovanj, ki prihaja iz okolice Rimskih 
Toplic. Svoje znanje je pridobivala od 
znanih pedagogov: vzporedno s splošno 
gimnazijo v Celju je obiskovala glasbeno 
gimnazijo, v Salzburgu na znameniti univerzi 
Mozarteum z odliko diplomirala na področju 
glasbene pedagogike in inštrumenta 
citer ter magistrirala. Med šolanjem in 
študijem se je udeležila veliko seminarjev in 
mojstrskih tečaje v Sloveniji in tudi v tujini. 
Piše priredbe, tudi sama vodi seminarje, 
mojstrske tečaje in je članica strokovnih 
komisij na tekmovanjih. Veliko nastopa, 
poleg citer igra tudi klavir, violino in oprekelj. 
Redno sodeluje s skladatelji po svetu, saj si 
želi, da bi bile citre priznane kot koncertni 
inštrument.
Svojo ljubezen do poučevanja je odkrila 
že zelo zgodaj. Kot uspešna glasbenica in 
pedagoginja želi svoje znanje prenašati na 
mlajše, pa tudi na tiste, ki so mladi po srcu. 

Srebrni glas pod novo taktirko (foto: Romana Ivačič)

BOGATA JESEN
DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV 
SEVNICA
 

24. september
Ekipa DU Sevnica se je udeležila državnega 
prvenstva v pikadu za leto 2022 v Desklah 
pri Anhovem. Sevničani so si pravico do 
nastopa na državnem prvenstvu priborili 
z osvojitvijo prvega mesta na regijskem 
prvenstvu Posavja. Ekipa, ki so jo sestavljali 
Franci Selak– vodja ekipe, Bojan Sorčan, 
Jože Kelnerič, Franci Dobovšek in Janez 
Gole, je osvojila 6. mesto med 14 moškimi 
ekipami.
7. oktober 
Na prireditvi Vesela jesen v Krmelju se je 
predstavilo deset društev upokojencev iz 
Posavja, med njimi tudi Društvo upokojencev 
Sevnica s folklorno skupino Spomin in 
mešanim pevskim zborom Srebrni glas.
13. oktober 
Ko Izlet v neznano postane za 47 udeležencev 
in udeleženk znana destinacija: Cerkvenjak, 
Mala Polana, Tešanovci, Bogojina, 
Bukovniško jezero.

20. oktober 
Skoraj 80 jubilantov, članov in članic Društva 
upokojencev, ki letos praznujejo okrogle 
obletnice (70, 80, 90 in več let), smo povabili 
na skupno srečanje, prijeten klepet ob kosilu 
in kozarec vina v Gostišče Dolinšek. Stisk 
roke, nasmeh, prijazna beseda, tudi to je 
darilo iz vsega srca.
3. november 
Tudi letos smo se vključili v praznovanje 
občinskega praznika s prireditvijo Čestitka 
Sevnici v Knjižnici Sevnica. Nastopili so 
članice in član literarne skupine Večerna zarja 
s predstavitvijo svojih pesmi in zgodbic. V 
kulturnem programu je nastopil tudi mešani 
pevski zbor Srebrni glas. Za res lepo vizualno 
predstavo pa so poskrbele članice in član 
ročnodelskega krožka Marjetice. Na ogled 
so postavili čudovite ročnodelske izdelke iz 
različnih materialov.
10. november
Martinovanje: 93 udeležencev in udeleženk 
Društva upokojencev Sevnica in Radeče 
se je veselilo v Gostilni Janc na Studencu 
na martinovanju s krstom mošta. Okusna 
hrana, dobra glasba, razpoloženje na 
vrhuncu. 
10. november 
Na ekipnem turnirju v pikadu v počastitev 
občinskega praznika je sodelovalo šest ekip. 
Za DU Sevnica so tekmovali Bojan Sorčan, 
Franci Selak, Jože Kelnerič, Toni Kovačič, 
dosegli so četrto mesto.

Izlet v neznano (foto: Ana Jelančić)

GRAJSKE NOVICEIz preteklosti v sedanjost

PRED PRAZNIKI

Kmalu bodo spet prazniki,
ko vsak po svoje zelo hiti;
namesto, da bi se spočili,

se vsega prijetnega naužili.

Med okrasjem mesta vse vrvi,
pripravlja se za lepe dni,

a, ko končno pridejo, imamo
vsega že polno glavo.

Kaj neki pod drevescem nas počaka,
saj situacija je pač taka;

največkrat prevelike so želje,
včasih pač vse ne gre.

Kdaj bo konec že tega,
da spet normalno se zadiha;

čeprav januar nam vsem doda
v denarnice mnogo prepiha.

Marija Bajt

Od 20. do 27. novembra
Letovanje v Hotelu Delfin v Izoli.

Med letom so prizadevno delovale tri 
pogovorne skupine, aktivni smo bili v 
projektu Starejši za starejše, od 15. do 20. 
decembra pa načrtujemo tudi obiske in 
obdarovanje starejših in manj pokretnih 
članov in članic na domu. Šport ohranja našo 
fizično in psihično kondicijo: pohodništvo, 
balinanje, pikado, strelstvo, šah …
Trenutno pripravljamo program za leto 
2023. Prišepnite nam kakšen predlog, idejo, 
zamisel, da bo to res program vseh nas.
Ob koncu leta članom in članicam ter vsem, 
ki spremljate naše aktivnosti in dogodke, 
želimo vesele božične in novoletne praznike 
in zdravo ter uspešno novo leto 2023.

6. januar 
Ponovoletno srečanje ob 16. uri v Gostišču 
Dolinšek. Prijave so obvezne.

Vir: Vodstvo Društva upokojencev Sevnica

Pri poučevanju je ena njenih 
najpomembnejših prednosti, da svojim 
učencem odpre vrata v čudovit, zanimiv svet 
glasbe, poln presenečenj. 
Oktobra je prevzela vodenje mešanega 
pevskega zbora Srebrni glas. Svoje prve 
vtise pa je povzela takole: »V življenju vedno 
iščemo nove izkušnje in si postavljamo višje 
cilje. Kdo bi si mislil, da me bo pot vodile v 
prelepo Sevnico, v kateri bom lahko širila 
svojo ljubezen do glasbe. Zelo sem vesela, 
da mi je bila zaupana naloga zborovodkinje. 
V tem času smo se s pevci že dobro spoznali 
in zelo bi si želela, da bi se število še 
povečalo. Zato vabim vse, ki radi pojete in se 
imate luštno, da se nam pridružite. Vsi lepo 
vabljeni.«
Pokličite na Društvo upokojencev Sevnica 
(07 81 44 151 ali 031 653 122) in izvedeli boste 
več o delu zbora.

Vir: Vodstvo Društva upokojencev Sevnica



17december 2022

GRAJSKE NOVICE Utrip življenja

DRUŠTVO INVALIDOV 
JE AKTIVNO
 

9. november – Po daljšem času smo imeli 
kopalni dan, tokrat v Termah Dobova s 43 
udeleženci. Po triurnem kopanju smo imeli 
okusno večerjo in nagovor predsednika, ki 
je vse pozdravil in se jim zahvalil za udeležbe 
na naših srečanjih, ki smo jih letos izvedli 
v celoti. Zahvala gre tudi prevozniku AP 
Novak. Po koncu druženja smo se dobre 
volje odpeljali proti domu.

12. november – V organizaciji športne 
sekcije pri DI Sevnica smo izpeljali srečanje 
pikadistov v prostorih gasilskega doma 
v Krmelju. Na srečanje smo povabili tudi 
prijatelje iz DI Krško, zahvaljujemo pa se 
jim za dobrote, ki so jih prinesli s seboj. 
Po prijateljskem srečanju smo druženje 
nadaljevali v gostišču Barbara s podelitvijo 
pokalov in medalj. Takih srečanj si želimo 
tudi v prihodnje z vsemi društvi invalidov v 
Sloveniji.

OBVESTILO

Društvo invalidov Sevnica bo organiziralo 
novoletno srečanje za člane DI Sevnica 
10. decembra, ob 15. uri, v prostorih TVD 
Partizan Boštanj. Prijave sprejemamo do 
zasedbe prostora.

Vir: DI Sevnica 

PIROTEHNIKA – 
NAVODILA, OPOZORILA
 

V prvih dneh decembra smo navadno 
obveščeni o več primerih, ko je zaradi 
uporabe pirotehničnih izdelkov moten javni 
red. 

Pokanje je mnogim neprijetno, lahko vzbuja 
strah, nelagodje in občutek nevarnosti. 
Tistim, ki se izkušnji z uporabo pirotehničnih 
izdelkov ne morejo upreti, svetujemo, da 
izdelke uporabljajo pravilno, in sicer tako, da 
to drugih ne moti in ne ogroža.

Pirotehnične izdelke je dovoljeno uporabljati 
od 26. decembra do 2. januarja, kupovati pa 
od 19. do 31. decembra. Za kršitev določb 
Zakona o eksplozivih in pirotehničnih 
izdelkih je za posameznike predvidena globa 
od 400 do 1200 evrov. Stranska sankcija 
za kršitve pa je odvzem prepovedanih 
pirotehničnih izdelkov in tudi dovoljenih 
pirotehničnih izdelkov, če se uporabljajo na 
mestih, kjer to ni dovoljeno ali v času, ko to 
ni dovoljeno.

Prav tako opozarjamo, da je prodaja, posest 
in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij 
F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, 
prepovedana. To so petarde različnih oblik 
in moči. Prodaja pirotehničnih izdelkov F1 
kategorije (kot so tortne fontane, čudežne 
svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, 
iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, 
prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije 
(kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena 
mlajšim od 16 let.

RECEPTI

WWW.POLICIJA.SI

CUVAJ SVOJE PRSTE

   IN NASA USESA!

MOŽGANOVA JUHA
telečji možgani 1 kos
čebula
zelen peteršilj
12 dag masti ali surovega masla
10 dag moke
malo soli
juha
2 žemlji

Možgane polijemo s toplo vodo in nato 
odstranimo kožico. Dobro jih sesekljamo 
in damo na vročo mast, na kateri smo 
popražili na drobno sesekljano čebulo in 
zelen peteršilj. Zalijemo toliko, da zadiši. 
Posebej pripravimo svetlo prežganje, ki 
ga zalijemo z mrzlo vodo. Ko se dobro 
prevre, dodamo možgane, solimo in 
popramo. Zraven serviramo opečene 
žemlje.

OKIŠKI ŠTRUKLJI
Testo:

500 g gladke moke
ščep soli
1 jajce
voda po potrebi

Nadev:
800 g skute
500 g pregrete smetane
3 jajca
sol po okusu
šopek črne mete

Iz danih sestavin dobro zgnetemo 
vlečeno testo in ga pustimo počivati pol 
ure. Pripravimo nadev iz skute, pregrete 
smetane in jajc ter po okusu solimo. 
Testo razvaljamo, pokapamo z oljem, 
raztegnemo, namažemo z nadevom 
in posujemo z drobno sesekljano črno 
meto. Zavijemo v štrukelj, narežemo na 
približno 6 cm dolge kose – štruklje in jih v 
slanem kropu skuhamo.
Počasi naj vrejo 20 minut. Jemo jih z juho.
Če jih uporabimo kot prilogo, jih zavijemo 
v živilsko folijo in jih skuhamo v slanem 
kropu. Kuhane razvijemo in jih poljubno 
narežemo. 
Namesto mete lahko uporabimo pehtran,
meliso, drobnjak, peteršilj …
Poimenujemo jih po vrsti zelišča.

Pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 lahko 
uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let le, če 
so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. 
Uporaba fontan in baterij je dovoljena le 
osebam, starejšim od 18 let.
Svetujemo, naj ljudje pirotehnike ne 
uporabljajo, če pa jo že morajo oziroma 
hočejo, naj tega ne počnejo v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, zgradbah in zaprtih 
prostorih, v bližini zdravstvenih domov, 
v prevoznih sredstvih, na javnih shodih in 
prireditvah.
Nepremišljena, neprevidna in objestna 
uporaba pirotehničnih izdelkov namreč 
lahko povzroči tudi telesne poškodbe 
(opekline, raztrganine rok, poškodbe oči 
itd.), moti živali in obremenjuje okolje.
Policisti bodo pogosteje na območjih, na 
katerih so že v preteklih letih obravnavali več 
kršitev in dosledno ukrepali zoper tiste, ki s 
svojimi ravnanjem motijo javni red in mir.

Daniel Žniderič, načelnik policijske postaje,
višji policijski inšpektor III
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GRAJSKE NOVICEKoledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sreda, 30. 11., 
ob 18.00

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

četrtek, 1. 12., 
ob 8.00 - 30. 12. Razstava s poličke – Damjan Popelar Pisarna JSKD in ZKD 

Sevnica JSKD RS OI Sevnica in ZKD Sevnica

četrtek, 1. 12., 
ob 8. 00 - 30. 12. Fotografska razstava – Judith Zgonec Preddverje Trškega dvorca 

občine Sevnica JSKD RS OI Sevnica in ZKD Sevnica

četrtek, 1. 12., 
ob 8.00 - 30. 12. Razstava ročnih del – Asima Jašić Preddverje Trškega dvorca 

občine Sevnica JSKD RS OI Sevnica in ZKD Sevnica

četrtek, 1. 12., 
ob 15.00

Čudežni december 2022: 
delavnica - izdelava novoletnih aranžmajev MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 1. 12., 
ob 16:30

Čudežni december 2022: 
Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 2. 12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

petek, 2. 12., 
ob 16.00

Čudežni december 2022: 
sprehod po praznični Sevnici in čajanka z grofico Mathilde Zbor TA Doživljaj KŠTM Sevnica

petek, 2. 12., 
ob 16.00 Delavnice sodobnega plesa Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 2. 12., 
ob 18.00 Vstop v praznični december na Platzu PLATZ MSOS, ŠKS , Rotaract klub Sevnica, PLATZ

petek, 2. 12., 
ob 18.00

Čudežni december 2022: 
Nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 3. 12., 
ob 8.00 Mesečni sejem v Sevnici Trg svobode KŠTM SEVNICA

sobota, 3. 12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

sobota, 3. 12., 
ob 18.00 Gledališka predstava Šah mat Kulturna dvorana Sevnica JSKD RS OI Sevnica in ZKD Sevnica

sobota, 3. 12. 
ob 18. uri

Čudežni december 2022: 
nočni ogled gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 3. 12. 
ob 18.00

Čudežni december 2022: 
predstava Šah mat Kulturna dvorana Sevnica JSKD  RS OI  in KŠTM Sevnica

nedelja, 4. 12., 
ob 10:45 Miklavžev koncert Župnijska cerkev

Sv. Nikolaja Sevnica KD Mešani pevski zbor Lisca Sevnica

nedelja, 4. 12., 
ob 17.00

Čudežni december 2022: 
pohod z lučko na grad Zbor Glavni trg 19 TA Doživljaj

ponedeljek, 5. 12., 
ob 10:30 Odprtje fotografske razstave Impoljca skozi čas Knjižnica  Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 5. 12., 
ob 11.00 - 3. 1.

Fotografska razstava 
Impoljca skozi čas Knjižnica  Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 6. 12., 
ob 9.00

Predavanje z video projekcijo 
Pod morjem okoli sveta, mag. Andrej Voje Kulturna dvorana Sevnica Društvo Univerza za tretje življenjsko 

obdobje Sevnica

četrtek, 8. 12., 
ob 17.00 Vencember: Pravljična urica v knjižnici Loka Knjižnica 

Loka pri Zidanem Mostu
Knjižnica Sevnica, 
enota Loka pri Zidanem Mostu

četrtek, 8. 12., 
ob 18.00 Potopisno predavanje Poklon Himalaji - Barbara Popit Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 9. 12., 
ob 9.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

petek, 9. 12., 
ob 16.00

Čudežni december 2022: 
sprehod po praznični Sevnici in čajanka z grofico Mathilde Zbor TA Doživljaj KŠTM Sevnica

petek, 9. 12., 
ob 16.00 Delavnice sodobnega plesa Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 9. 12., 
ob 19.00

Vencember: Modri večer z ansamblom Modra frankinja in 
degustacijo modrih frankinj

Dom kulture 
Loka pri Zidanem Mostu

Kulturno društvo Primož Trubar Loka in 
TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 10. 12., 
ob 9.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

sobota, 10. 12., 
ob 9:15 Finale Slovenije v ju-jitsu za mlade do U16 Športni Dom Sevnica DBV Ippon Sevnica

sobota, 10. 12., 
ob 20.00 Vencember: Koncert Uporabniki Dom kulture 

Loka pri Zidanem Mostu Kulturno društvo Primož Trubar Loka

torek, 13. 12., 
ob 9.00

Predavanje 
Ali v naši občini živi 1000 vrst živali? Dušan Klenovšek Kulturna dvorana Sevnica Društvo Univerza za tretje življenjsko 

obdobje Sevnica

torek, 13. 12., o
b 17.00 - 4. 1.

Odprtje fotografske razstave 
Foto natečaja na temi Dolina potoka Hinje in Prosto Galerija Krmelj Društvo Svoboda Krmelj, foto sekcija

torek, 13. 12., 
ob 20.00

Čudežni december 2022: 
VROČICA 
glasbena komedija za odrasli abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 14. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 15. 12., 
ob 17.00 Druženje s knjigo Kolonija Krmelj KU in turistično društvo Svoboda Krmelj
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Miklavžev koncert 
ŽUPNIJSKA CERKEV SEVNICA
NEDELJA, 4. DECEMBER 2022,
OB 10.45 URI

VESELI BOMO VAŠEGA OBISKA!

VLJUDNO VABI NA

Koncert bodo popestrili: 
Ženski pevski zbor KD Bočna,
Moški pevski zbor KD Bočna,
Mešani pevski zbor KD Nazarje

KD MEŠANI PEVSKI ZBOR 
LISCA SEVNICA 

GRAJSKE NOVICE Koledar prireditev

BOŽIČNI
KONCERT 

Župnijska cerkev Povišanja Svetega Križa 

Boštanj
Koncert so omogočili:

ji  Dr au lJ m t ate it nko  

23. 12. 2022, ob 19.00 

SEVNICA Aktiv žena Boštanj

MKT-Radej d.o.o.

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

petek, 16. 12., 
ob 16.00

Čudežni december 2022: 
sprehod po praznični Sevnici in čajanka z grofico Mathilde Zbor Doživljaj, Glavni trg 19 KŠTM Sevnica

petek, 16. 12., 
ob 17.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica in decembrska Sevn'ška 
kuhinja 

Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

sobota, 17. 12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

sobota, 17. 12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

sobota, 17. 12., 
ob 18.00 Božično-novoletni koncert Godbe Sevnica Športni Dom Sevnica KD godba Sevnica

nedelja, 18. 12., 
ob 10.00 Vencember: Tržnica Svoji k svojim in prižig lučk Loka pri Zidanem Mostu KS Loka pri Zidanem Mostu in 

TD Loka pri Zidanem Mostu

ponedeljek, 19. 12., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure. 
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf.: 7 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

ponedeljek, 19. 12., 
ob 15:30

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

Predavalnica RK Sevnica 
(galerija Ana)

OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf.: 7 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 20. 12., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure. 
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796

Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf.: 7 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 20. 12., 
ob 9.00 Kulturna prireditev ob zaključku leta 2022 Kulturna dvorana Sevnica, Društvo Univerza za tretje življenjsko 

obdobje Sevnica

torek, 20. 12., 
ob 15:30

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

Predavalnica RK Sevnica 
(galerija Ana)

OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf.: 7 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 20. 12., 
ob 17.00

Čudežni december 2022: 
ČISTO (NE)NAVADNO DARILO in prihod BOŽIČKA - 
praznična predstava za otroški abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica, KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 12., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica 

(galerija Ana
OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf.: 7 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 23. 12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

petek, 23. 12., 
ob 16.00

Čudežni december 2022: 
Sprehod po praznični Sevnici in čajanka z grofico Mathilde Zbor Doživljaj KŠTM Sevnica

petek, 23. 12., 
ob 18:30

Božično novoletni koncert 
Godbe slovenskih železnic Zidani most Športna dvorana Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

petek, 23. 12., 
ob 19.00

Božični koncert okteta 
Jurija Dalmatina in vokalne skupine Veritas Župnija Boštanj KD oktet Jurij Dalmatin

sobota, 24. 12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

ponedeljek, 26. 12., 
ob 10:30 Blagoslov konj Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

petek, 30. 12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica

petek, 30. 12., 
ob 16.00

Čudežni december 2022: 
sprehod po praznični Sevnici in čajanka z grofico Mathilde Zbor Doživljaj KŠTM Sevnica

sobota, 31. 12., 
ob 8.00

Čudežni december 2022: 
decembrska kmečka tržnica Prostor kmečke tržnice KŠTM Sevnica
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Oglasi GRAJSKE NOVICE

www.radioaktual.si

AED REŠUJE 
ŽIVLJENJA!

Zdravstveni dom Sevnica in Občina Sevnica
vabita vse občanke in občane
na brezplačno učno delavnico 
temeljnih postopkov oživljanja

z uporabo avtomatskega defibrilatorja.



21december 2022

OglasiGRAJSKE NOVICE

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

041 353 280

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

BOŽIČNE ZVEZDE

DARILNI PROGRAM

BOŽIČNO - NOVOLETNA 

DEKORACIJA

OKRASNE SVEČKE

www.cvetlice-vct.si

Hvala, ker ste bili tudi to leto z nami.
Še naprej se bomo trudili za vas.

Doživite nepozabni Božič in Srečno 2023.

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

50
LET

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

Pisano paleto 
   mačeh, resj    a in
       ostalih jesenskih lepotic

Pesek, zemlja za grobove

Sklede, lonci ...

božične zvezde

darilni program

božično - novoletna 

dekoracija

okrasne svečke

FOFO d. o. o.
Čistilni servis in trgovina

041 722 689

   

Bohorska ulica 22

8290 Sevnica
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AGM PUNGERČAR d.o.o., Malkovec 1b, 8295 Tržišče, 031 642 256
info@agm-pungercar.si, www.agm-pungercar.si

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

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO

GRADBENA MEHANIZACIJA

2023

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

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

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

GRAJSKE NOVICE
NAROČILO OGLASOV:

051 680 288
grajske-novice@kstm.si

www.kstm.si
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Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.12.2022 na: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

Razvedrilo

BRZICA
V REKI

SREDIŠČE
POTRESA

NA 
POVRŠJU

FRANCOSKI 
FILMSKI 
IGRALEC
(JEAN)

KEMIJSKI
SIMBOL ZA 

KOSITER

NEKDANJI 
ŠPANSKI 
MOTO-
CIKLIST
(ANGEL)

VDIHAVANJE
STARO

KITAJSKO 
STRUNSKO 
GLASBILO

SLOVENSKI 
PISATELJ
(JANKO,

“JARA
GOSPODA”)

GOROVJE 
V ITALIJI

(PO NJEM
SE IMENUJE
POLOTOK)

MOSTOVŽ,
ALTANA

AVSTRIJSKI
ARHITEKT

(KARL)
GOST NA
SVATBI

JUDOVSKI 
RELIGIOZNI 

MISLEC
(URIEL)

DRUGA 
PERIODA 

KENOZOIKA

RENIJ

MANJŠA
PTICA
PEVKA

ČLOVEKU
NEVARNA

ZVER
OBCESTNI

KANAL

RIMSKA
ŠTIRI

UTOPITEV

ITALIJAN-
SKA FILM.
IGRALKA
(ALIDA)

ČRNO-BELO 
PROGAST 

KALCEDON

OBLAST
DIKTATORJA

TEBANSKI
KRALJ

PROSTO-
VOLJEC

GORSKA
KOZA

PREGANJEN
KARTON ZA

SPISE

KRONIKA,
LETOPIS

LETNA
OBNOVA
STROJEV

LIJAK
..... IN

HERCE-
GOVINA

PTICA
UJEDA
DIEGO

......
MARADONA

LADKO 
KOROŠEC

DVOŽIVKA
MANJŠA

PRIPRAVA 
ZA SPENJA-

NJE

IT. REŽISER
.... PAOLO
PASOLINI

ATAKA,
NAPAD

HRVAŠKI 
OTOK VIS 
V ANTIKI

SVEČANA 
URADNA
OBLEKA

NORV. POET
(IVAR)

DEL ŽELEZ-
NIŠKE 

KOMPO-
ZICIJE

MODEL
OPLOVEGA 

VOZILA

LEVI PRITOK 
PADA PRED 
CREMONO

UVRSTITEV

DENAR V
KAMBODŽI

NAŠA
PEVKA
BOTO

DANSKI 
OTOK V 

BALTIKU

ANTIČNO 
IME REKE

GUADIANE
V ŠPANIJI

MANJŠE
NASELJE

IZPITJE NA 
DUŠEK

DINAR

SANI

KEMIJSKI
SIMBOL
ZA LITIJ

GREGOR
TREBUŠAK

TORI
AMOS

FANTOVA
IZBRANKA ZDRAVNIK

NEKDANJI 
FRANCOSKI 

DIRKAČ
FORMULE 1

PROST

NEKDANJA
UKRAJIN-
SKA UM.
DRSALKA

BAJUL

PLASMA: uvrstitev, RENO: francoski igralec, VALLI: itlaijanska igralka, NIETO: nekdanji španski motociklist

GRAJSKE NOVICE
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RazvedriloGRAJSKE NOVICE

REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je: 
iDriS elBA 

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Silva Močan, Krmelj 6, Krmelj 
2. nagrada: Klara Kmetič, Bohorska ulica 1, Sevnica 
3. nagrada: Ksenija Ržen, Gabrijele 40, Krmelj

VICOTEKA

Omejitev hitrOSti 

Policaj ustavi avto, ki pridrvi dvesto, omejitev pa 
štirideset:
“Vi, ali niste videli table z omejitvijo hitrosti?”
Voznik: “Kako neki! Pri tej brzini?

DArilO

Poredni Janezek vpraša mamico:
– Mami, kaj si pa najbolj zeliš za rostni dan?
– Rada bi pridnega otroka!
– Joj, potem boš morala čakati, da se vrne očka iz 
Nemčije.

SKRIVNI KOTIČEK – ALI  PA TUDI NE
Se nAhAjA nA nASlOvnici (fOtOgrAfijA SpODAj). 
 Od kje smeje, se nam?

IZREK ZA LEPŠI DAN
»nAši DAnAšnji Dnevi SO Opeke, S 

kAterimi grADimO SvOjO prihODnOSt. 
Če SO OkvArjene, BO temu uStreznA 

celOtnA StrukturA nAšegA življenjA. 
reDki izmeD nAS pOznAmO pOvezAnOSt 

meD DnevOm, urO, v kAteri živimO 
in nAšim uSpehOm, nAšO SreČO, nAšO 

uSODO.« 
   Orison Swett Marden

NAGRADE ZA MESEC DECEMBER
1. nagrada: županova pica, ki jo podarja Rondo Sevnica, 
           Planinska cesta, Sevnica 
2. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Rondo Sevnica, 
           Planinska cesta, Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica 

UGANKA 
zA Brihtne glAvce 

Več kot jemljete ven, večja postaja.

Kaj je to?

rešitev ugAnke zA Brihtne glAve 
iz prejšnje številke
 miza 

izžreBAnkA:
 Kim Razpotnik,Kresnice 1a, Kresnice

rešitev SkrivnegA kOtiČkA
iz prejšnje številke je: 
 Občinski grb se nahaja na rodoju pri Boštanju,  
 kjer se zavije čez most v Sevnico.

izžreBAnec:
 Samo Stiplovšek, Stanetova ulica 10, Sevnica

POVEŽITE IN POBARVAJTE ...
kDO nAS gleDA
Tri prejete in pobarvane rešitve bomo nagradili.



Spoštovane občanke in občani, 
volivke in volivci.

Iskrena hvala vsem in vsakemu
posebej, ki ste meni 
in kandidatom z liste SLS
namenili svoj glas in s tem
izrazili zaupanje 
v našo skupno prihodnost. 

Verjamem, da bomo
prihodnja štiri leta
uspešni pri doseganju
zastavljenih ciljev.

Naročnik oglasa je Slovenska ljudska stranka, 
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana 

STREŠNIKI

STREŠNIKI

GIPS PLOŠČE

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

Ko se božič zaiskri,

se življenje spremeni,

se ti nasmeje,

do srca te ogreje.

 SREČNO 2022

STREŠNIKI

GIPS PLOŠČE

HIAB PREVOZI

IZOLACIJE

KLEPARSKI  IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe

STREŠNA OKNA

NOVOv prodaji


