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Decembrska
Zima prihaja, zunaj je mraz,
hitro po kapo, če ne bo po nas.
Spet bo zapadel beli ta sneg,
res bo pobelil sevniški breg.
Rad bi naredil snežen’ga moža,
pa mi mami korenja ne dà.
Zima je bela, v kaminu gori,
z dimnika naš’ga lepo se kadi.
Božiček, Božiček, kje si zdaj ti,
kje so darila, men’ se mudi.

Oglasi

PREIS
Sevnica d.o.o.
V teh dneh prej e mate mnoga vošèila:
ena so romantièna, druga bolj stvarna,
ena izvirna druga uradna in suhoparna.
Kaj naj vam zaželimo mi?
Naj bo naša želj a tokrat nasvet:
ne pozabite nase,
imej t e se radi,
hitite poèasi,
lj u bite življ e nj e ...
Praznuj t e!
kolektiv Preis Sevnica d.o.o.

ime s tradicijo

30 LET

Vsem obèankam in obèanom obèine Sevnica
želimo veliko uspehov in zdravja v letu 2009.

KOMUNALNE STORITVE
ÿKanal TV pregledi odtokov (SIST EN 13508:EASY BAU)
ÿSanacija kanalizacije brez izkopa
ÿLokaliziranje kanala z Radio - sondo
ÿVodotesnost kanalizacije in spojev (SIST EN 1610)
ÿOdvoz nevarnih odpadkov (ADR)
ÿHišno in industrijsko èišèenje cevi iztokov in kanalov
ÿÈišèenje pod vodnim pritiskom
ÿPraznjenje mašèobnih oljnih lovilcev ter greznic
ÿLokaliziranje vodovodne lekaže
ÿRezanje betonskih oblog in korenin

041 630 454 tudi ob nedeljah in praznikih
www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net
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Tomaž Krnc s.p.
Ledina 1, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 41 651
GSM: 041 427 084

www.strehe.si

Iz grajske skrinje
»Sonce sije«, je rekla. Pogledam skozi okno. Oblačno
je in deževno. Nasmehne se in reče: »Ne zunaj, tukaj,
okoli nas.« Tako lepo nam je zaigral nasmeh na ustih
in brez dodatnih besed je zavladala vzpodbuda in
preplavila nas je pozitivna delovna energija.
Torej, nismo odvisni od vremena. Resda včasih
nismo ravno dobro razpoloženi, ampak naj to ne
postane stalnica v naših dnevih. Naj postane stalnica
vzpodbuda s soncem, z žarki in prijetno toploto. Ne
iščimo razlogov zunaj nas, razlog smo mi.
Popestrite si praznične dni, uživajte zimske radosti,
nagradite in nasmejte se. Poklepetajte s prijateljem
kot da se vam nikamor ne mudi, kot da so vsa
opravila opravljena. Zaužijte vsaj trenutek dneva.
Vse lepo vam želim v prihajajočem novem letu.
Petra Pozderec

Koledar svetovnih dni za
mesec JANUAR:
1. januar
16. januar
19. januar
27. januar
29. januar
31. januar

Podatki o glasilu:
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. Glasilo delno financira Občina
Sevnica.
Naklada 6250 izvodov. Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini Sevnica
brezplačno na dom. Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: Petra Pozderec - odgovorna urednica, Matej Imperl
- glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar, Alenka Kozorog,
Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar, Jože Novak, Robert
Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj
Kartoskop, avtor in lektoriranje: Danijel Šmid.
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.

svetovni dan miru
svetovni dan religij
svetovni dan edinosti Cerkve
svetovni dan spomina na žrtve holokavsta
svetovni dan indigo otrok
svetovni dan boja proti kajenju

S tem prispevkom spodbujamo osveščenost o svetovno znanih dogodkih in
dvigujemo zavest o potrebi po medsebojnem spoštovanju in strpnem sobivanju.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_dan; www.unicef.si/main/koledar.wlgt

Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila.
Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Oblikovanje grafične predloge in naslovnice:
Mojca Metelko, Zavod NSK
Prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Tiskarna SOLO d.o.o. Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Grafika in foto: Copyright © 2007 Microsoft Corporation
Pesem na naslovnici: Denis
Naslov za prispevke v glasilu: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19,
8290 Sevnica in info@kstm.si; Telefon: 07 81 61 070 (KŠTM Sevnica);
www.kstm.si
Prihodnja številka bo izšla februarja 2009, prispevke in reklamne
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10.1.2009. Prispevki naj zajemajo
največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji. Prispevki
morajo biti v elektronski obliki.

Spoštovane obèanke in obèani!
Na pragu novega leta naj vam èas nakloni spoznati prave ljudi,
storiti prave reèi,
ubrati prave poti ter v sebi in drugih najti le dobre sledi.
Sreèno 2009!
Sreèko Ocvirk,
župan obèine Sevnica,
s sodelavci
Januar 09
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Otvoritev obnovljenega Ajdovskega gradca

Občina Sevnica je na razpisu Ministrstva za kulturo pridobila
57.000 evrov sredstev za obnovo Ajdovskega Gradca, kar je 98
odstotkov vrednosti celotne investicije. S strani Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje, je bil v mesecu
februarju narejen podroben popis vseh del za ureditev poti,
vodnega zbiralnika in krstilnega bazenčka. V poletnih mesecih
je potekal postopek za izbiro izvajalca, tako da so se dela začela
odvijati v mesecu avgustu. Gradbena dela so se končala v oktobru,
rezultat celotnega projekta pa je varnejša dostopna pot. Pot je
na določenih mestih utrjena s stopničkami, nameščena ograja
pa omogoča lažji dostop do najdišča. Na najdišču sta sanirana
krstilni bazenček in vodni zbiralnik. 18. novembra je bila otvoritev
obnovljenega najdišča, ki so se je udeležili tudi Helena Štih,
predstavnica Ministrstva za kulturo, Tanja Hohnec, vodja Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Celje in Danijela Brišnik, odgovorna
konservatorka. Obnovljen arheološki park skupaj s kratkim filmom
o Ajdovskem gradcu, ki je bil posnet v letošnjem letu, predstavlja
novo priložnost in izziv za razvoj turizma v naši občini in regiji
Posavje.

Prireditve ob koncu občinskega praznika
Prireditve v počastitev praznika občine Sevnica so se zaključile.
Namenu je bilo predanih kar nekaj objektov, med drugim tudi
modernizirana cesta Planina- Kovačev hrib–Križ, ki bo v ta redkeje
poseljen predel občine prinesla novo kvaliteto bivanja. V Krmelju
so slovesno odprli prenovljene prostore za potrebe novega oddelka
vrtca, s katerim so se vendarle izboljšali pogoji za predšolsko
varstvo. Krmeljčani pa so veseli tudi rekonstruirane ceste
skozi Krmelj in v smeri proti Gabrijelam. Zaključeno je urejanje
komunalne in prometne infrastrukture novega stanovanjskega
območja na Drožanjski cesti v Sevnici, ki je predvideno za gradnjo
individualnih hiš. Tako urejeno stanovanjsko območje je bilo z
otvoritvijo simbolno predano namenu.

Projektna dokumentacija za OŠ Tržišče
Župan Srečko Ocvirk in predstavniki oddelkov za okolje in
prostor ter družbene dejavnosti so se sestali z Borisom Briškim,
zmagovalcem javnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za
gradnjo novega objekta OŠ Tržišče. Na sestanku so se dogovarjali
o podrobnostih glede izdelave projektne dokumentacije. V
prihodnjih dneh se bo pripravil predlog pogodbe s terminskim
planom in predvideno finančno konstrukcijo. Vse podrobnosti,
ki so vezane na sklenitev pogodbe z izdelovalcem projektne
dokumentacije, bodo dokončno dorečene v 14 dneh.

Dan slovenskih splošnih knjižnic
Evropsko prvenstvo v lovu rib s plovcem
Ribiška družina Radeče, s katero zelo dobro sodeluje tudi Ribiška
družina Sevnica, bo junija prihodnje leto gostila 15. evropsko
prvenstvo v lovu rib s plovcem. Ker projekt presega društvene in
občinske meje, se bo v organizacijo tekmovanja po svojih močeh
vključila tudi Ribiška družina Sevnica. Nekatere njihove aktivnosti
bo podprla tudi Občina Sevnica in Krajevna skupnost Loka, saj se
bo tekmovanje odvijalo na območju akumulacije HE Vrhovo, ki
deloma sega tudi na območje omenjene krajevne skupnosti.

Projekt »Moj kraj, moja občina«
K boljšemu poznavanju ljudskega izročila domače občine so s
svojim raziskovalnim delom pripomogli učenci vseh osnovnih šol
in podružničnih šol v občini. V okviru projekta »Moj kraj, moja
občina«, katerega pobudnik je Turistična zveza občine Sevnica so
raziskovali šege in navade. Namen projekta je spodbujati učence
k spoznavanju domačega okolja, ohranjanju starih običajev in
povezovanje učencev iz šol z obeh strani Save. Na priložnostni
prireditvi bodo podeljena tudi priznanja vsem najbolje ocenjenim
krajem in šolam, ki so v ocenjevanju krajev in šol v sklopu projekta
»Moja dežela – lepa in gostoljubna« dosegli najboljše rezultate v
regiji.
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V počastitev dneva slovenskih splošnih knjižnic, ki ga obeležujemo
20. novembra, so knjižnice po Sloveniji organizirale številne
prireditve. Praznik knjižnic so v sevniški knjižnici obeležili s
povabilom pisatelja Slavka Pregla na pogovor s srednješolskimi
bralci. V letošnjem letu so splošne knjižnice objavile literarni
natečaj v pisanju zgodb na temo Zgodbe iz knjižnice. Na natečaju
je sodelovala tudi Sevničanka Janja Račič. Njeno zgodbo z naslovom
Drugi svet je tričlanska komisija uvrstila med najboljše in objavila v
prvem literarnem zvezku Zgodbe iz knjižnice. Praznovanje dneva
knjižnic je namenjeno predvsem promociji dejavnosti splošnih
knjižnic, pridobivanju novih uporabnikov in opozarjanju na vlogo,
ki jo imajo knjižnice v slovenskem prostoru.

Dobrodelna akcija »En dan med slovenskih
čebelarjev za zajtrk v naših vrtcih«
Čebelarska zveza Slovenije je tudi letos pripravila dobrodelno
akcijo z geslom »En dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk v naših
vrtcih«. Namen akcije je osveščanje o zdravem načinu življenja, o
koristnosti medu v vsakdanji prehrani ter skrbi za varstvo okolja,
katerega del so čebele. V akcijo so se vključili tudi čebelarji in vrtci
Občine Sevnica, ki s tem poleg predstavitve čebelarske dejavnosti
seznanjajo tudi s pomenom čebelarstva za naše okolje. Medenega
zajtrka v vrtcu v Sevnici se je udeležil tudi župan Srečko Ocvirk.

Občinske strani

17. redna seja občinskega sveta

Logistika v kmetijstvu

Sevniški svetniki so se sestali na 17. redni seji občinskega sveta
Občine Sevnica, kjer so obravnavali 17 točk dnevnega reda. Občinski
svet odslej zopet deluje v polni sestavi, saj je bil na seji sprejet
mandat članice Hermine Šantej, ki je zapolnila mesto Srečka Ocvirka,
kateremu je zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta
s funkcijo župana prenehal mandat člana občinskega sveta. Prav
tako je bila imenovana tudi v Odbor za kmetijstvo, katerega član je
bil sedanji župan. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2009,
ki je bila osrednja točka tokratne seje, so svetniki po kvalitetni
predstavitvi in konstruktivni razpravi potrdili. Z manjšimi popravki
in dopolnitvami bodo o njem znova razpravljali na decembrski
seji. Svetniki so med drugim potrdili predlog služnostne pogodbe
med Občino Sevnica in podjetjem Gratel d.o.o. za izgradnjo
sekundarnega optičnega omrežja na območju občine. Občinski
svet je med drugim sprejel tudi ugotovitveni sklep o prenehanju
članstva Jožeta Udovča v nadzornem odboru Občine Sevnica
zaradi izvolitve na mesto predsednika Krajevne skupnosti Boštanj.
Potrdili so tudi ceno grobnine v Krajevni skupnosti Šentjanž za leto
2008, ki znaša 20 EUR za posamezni grob, ter cenik pokopaliških
in pogrebnih storitev v Krajevni skupnosti Loka.

Sevnica je gostila drugi strokovni posvet na temo logistike v
kmetijstvu, katerega organizatorji so Občina Sevnica, Grm Novo
mesto – Center biotehnike in turizma ter Fakulteta za logistiko
s sedežem v Krškem. Da je logistika svoje mesto našla prav v
Sevnici, ni naključje, saj je kmetijstvo v občini Sevnica pomembna
gospodarska dejavnost. Na posvetu so s številnimi prispevki
osvetlili problematiko logistike in transporta v kmetijstvu,
povezanost prometne in kmetijske politike Evropske unije ter
druge teme s področja kmetijstva in ekološke pridelave. Posveta
se je skupaj z županom Srečkom Ocvirkom udeležil tudi župan
občine Krško in poslanec Državnega zbora Franc Bogovič, ki se je
mudil na delovnem obisku na Občini Sevnica.

Zaščita blagovne znamke AJD

Foto: Vili Zupančič

Župan Občine Sevnica se je skupaj z vodjo oddelka za
gospodarske dejavnosti Vlasto Kuzmički sestal s predstavniki
Društva pridelovalcev kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki je bilo
ustanovljeno zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju
pridelovanja, izdelovanja, prometa kmetijskih pridelkov in izdelkov
ter uporabe skupne blagovne znamke za kmetijske izdelke tega
območja. Občina Sevnica je v preteklosti sofinancirala izdelavo
grafične podobe Blagovne znamke AJD na območju Bizeljsko–
Sremiške vinsko turistične ceste v občini Sevnica. Razpravljali so
o možnosti zaščite navedene blagovne znamke in pomoči Občine
Sevnica, da zaščito tudi realizirajo

120-letnica OŠ Tržišče
V Tržišču so 120-letnico tamkajšnje šole obeležili z več dogodki.
Pripravili so dan odprtih vrat, v sklopu katerega so potekale različne
delavnice za učence. Izdelovali so naprsne lutke, slikali po kamnih,
oblikovali les, pisali s peresi, izdelovali jesensko dekoracijo iz
naravnih materialov ter šopke, pokukali v notranjost računalnika,
poslikavali prtičke in steklo, izdelovali okvirje za slike, pekli pecivo
in še mnogo drugega pod geslom »Šola – mesto ustvarjalnosti«.
Veliko pozornosti je pritegnila razstava »Šola skozi čas«, kjer so
razstavili izbrano gradivo iz šolske kronike, fotografije nekdanjih
učencev, učne pripomočke iz preteklih obdobij ter izbor starih
učbenikov, ki so jih uporabljali pri pouku. Na ogled pa je bila tudi
razstava natečajnih elaboratov za izgradnjo nove šole v Tržišču.
Osrednji dogodek ob praznovanju jubileja je bila proslava z
naslovom »Stoji učilna zidana«, kjer so govorniki, med njimi tudi
župan Srečko Ocvirk poudarili pomen šolstva za razvoj in napredek
kraja. Praznovanje 120. obletnice šole je dopolnila izdaja glasila
učencev in učiteljev OŠ Tržišče, ki bralca popelje skozi različna
obdobja šolstva v Tržišču, in razkriva spomine nekaterih nekdanjih
učiteljev in učencev.

Foto: Vili Zupančič

Novinarska
prazniku

konferenca

ob

občinskem

Župan Srečko Ocvirk je na redno novinarsko konferenco župana
ob občinskem prazniku povabil predstavnike medijev, ki poročajo
o dogajanju na območju občine Sevnica. Na dobro obiskani
novinarski konferenci je skupaj s podžupanjo Bredo Drenek
Sotošek in direktorjem občinske uprave Zvonetom Košmerlom
predstavil minulo delo, rezultate in načrte za naprej. Po končani
novinarski konferenci je sledilo odprtje baročnega salona in
grajske kašče

Koordinacijski sosvet načelnice Upravne
enote Sevnica
Na sevniškem gradu je potekal koordinacijski sosvet načelnice
Upravne enote Sevnica, ki so se ga udeležili predstojniki vseh
pomembnejših javnih služb, ki sodelujejo v postopkih z Upravno
enoto, med njimi sta bila tudi župan Srečko Ocvirk in direktor
Občinske uprave Zvone Košmerl. Seznanili so se z delom Upravne
enote v preteklih enajstih mesecih, ki beleži nekaj manj pripadnosti
zadev, povečuje pa se izdaja gradbenih dovoljenj. Naslednje
leto bo prišlo do zamenjave osebnih dokumentov in vozniških
dovoljenj. Župan Srečko Ocvirk je predstavil aktivnosti izdelave
občinskega podrobnega prostorskega načrta glede izgradnje
novega upravnega centra, komandir Policijske postaje Sevnica
Milan Sušin pa je predstavil stanje prometne in druge varnosti v
občini. Beležijo upad prometnih nesreč in vinjenih udeležencev v
njih, opozarjajo pa na dosledno upoštevanje pogojev za izvedbo
javnih prireditev. Razpravljali so še o problemih, ki jih v postopkih
pridobivanja uporabnih dovoljenj evidentira požarna inšpekcija,
posvet pa so zaključili s seminarjem na temo Stres in izgorelost.
Vir: Občina Sevnica
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OŽIVITEV LISCE
Idejna zasnova potrjena na
Svetu zavoda KŠTM Sevnica

Kontrole projekta Čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Sevnica se kar vrstijo
Na Občini Sevnica so se v preteklih dveh tednih zvrstile kar tri kontrole porabe
evropskih sredstev za projekt Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju
Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, ki ga delno
financira evropska unija, ta projekt pa prispeva k zmanjševanju ekonomskih in
socialnih razlik med državljani evropske unije. Najprej je bila izvedena kontrola
porabe sredstev s strani Urada za nadzor proračuna RS. Pooblaščena revizorka
je pregledala vso dokumentacijo in bo v roku enega meseca podala poročila,
vendar pa po neuradnih podatkih ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.
Sledila je kontrola s strani predstavnika Ministrstva za okolje in prostor in nato
še petih predstavnikov Evropske komisije, ki so si skupaj z županom Srečko
Ocvirkom, vodjema projekta na Občini Sevnica Matejo Cvetkovič in Markom
Jesihom, predstavniki izvajalca in nadzora, ter predstavniki Ministrstva za okolje
in prostor ter Službo vlada za lokalno samoupravo in regionalno politiko ogledali
gradbišče čistilne naprave na Logu. Prvi odzivi Evropske komisije, tako s strani
predstavnikov Generalnega direktorata za regionalni razvoj, kot tudi predstavnice
Generalnega direktorata za okolje so bili pozitivni.

KŠTM Sevnica je od Občinskega sveta
Občine Sevnica prejel pooblastilo in nalogo,
da vodi postopke za oživitev Lisce. V letu
2007 je bila podpisana partnerska pogodba
med Občino Sevnica, Občino Laško,
Planinskim društvom Lisca Sevnica in KŠTM
Sevnica, ki je temeljna za reševanje stanja
na Lisci in zavezuje partnerje k skupnemu
in usklajenemu delovanju.
KŠTM Sevnica je v letu 2007 naročil in vodil
pripravo idejne zasnove oživitve Lisce, ki je
bila izdelana decembra 2007. Izdelovalec
je Savaprojekt d.d. Krško. Sredstva za
idejno študijo je zagotovila Občina Sevnica
v okviru finančnega plana KŠTM Sevnica
za leto 2007. Za območje preučevanja je
bilo določeno ožje območje vrha Lisce: od
Male Lisce do Lisce s Tončkovim domom in
travniki okoli njega.
Od tedaj do danes, je bila idejna študija
trikrat predstavljena javnosti in je bila
potrjena s strani vseh štirih partnerjev kot
temeljna usmeritev pri oživitvi Lisce.
Svet zavoda KŠTM Sevnica je na zadnji
seji, ki je bila konec novembra, obravnaval
idejno študijo ter jo potrdil kot temeljni
dokumenti. Ob tem je bilo tudi govora o
lastniških razmerjih na Lisci ter možnosti
pridobitve
zasebnega
kapitala
ter
nepovratnih sredstev. S strani zavoda je bil
predstavljen tudi možen model dolgoročne
rešitve.
Opredelitve nadaljnje vloge Občine Sevnica
in njenega zavoda pri reševanju tematike:

Ustavimo nasilje nad ženskami
V nedeljo, 30. novembra, se je v Mladinskem centru Sevnica odvijala okrogla miza z
naslovom Ustavimo nasilje nad ženskami. Na njej sta svoja mnenja in praktične primere
o nasilju nad ženskami predstavili: predstavnica Belega obroča Vlasta Nussdorfer in
predstavnica Društva SOS telefon Darinka Rozman. Moderatorka je bila Jasmina Podlesnik.
O nasilju nad ženskami, nad otroki in v družini neradi govorimo, vendar si pred tem ne
smemo zatiskati oči in molče prenašati »udarce«, ker je nekdo močnejši, slabe volje, pijan
… Veliko primerov iz vsakdanje prakse je bilo nanizanih in vsak je nosil v sebi sporočilo –
še vedno je preveč prisotnega nasilja, ki ga spodbuja tudi tempo današnjega življenja, ki
ne dopušča časa za pogovor, s katerim bi lahko reševali konfliktne situacije. Vse izražene
pozitivne misli so prispevale k večji samozavesti in k lepšemu pogledu na vsakdanje
odvijanje dogodkov. Pogovoru je sledil praktičen prikaz prijemov samoobrambe, ki so
ga prikazali člani Društva borilnih veščin Ippon Sevnica: Janja Vavtar, Marja Cvetanovski,
Andrej Češek, Tim Avguštin. Vodil jih je mentor Miran Grubenšek.
Do 31. januarja prihodnje leto pa vse enote Vrtca Ciciban Sevnica in MC Sevnica
organiziramo zbiranje igrač za otroke, ki jih bomo, skupaj z Belim obročem, najmlajšim
podarili na valentinovo, na dan ljubezni.
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Občina Sevnica in KŠTM Sevnica sta se
s finančnimi sredstvi aktivno vključila v
postopek oživitve Lisce. Glede na lastništvo
objektov in zemljišč na Lisci, pa mora
nadaljnje korake sprejeti lastnik in se
odločiti o gospodarjenju s svojimi objekti.
Lastnik je v glavnem Planinsko društvo
Lisca Sevnica. Javni sektor ostaja odprt za
nadaljnje razgovore, na podlagi pobude
lastnika objektov in zemljišč.
Občina Sevnica in KŠTM Sevnica je
investirala v ureditev smučišča na Lisci,
kjer je KŠTM lastnik vlečnice. Za oživitev
smučanja smo se odločili zaradi podpore
gostinski in turistični dejavnosti na Lisci.
Ostalega premoženja Občina Sevnica in
KŠTM Sevnica na Lisci nimata.

KŠTM Sevnica

Odprtje baročnega salona
na gradu Sevnica
V zgornjem nadstropju severozahodnega
stolpa gradu Sevnica se bohoti pravi
baročni salon. Pohištvo igrivih in bujnih
oblik ter čisti, lahko interpretirani detajli v
bogatih lestencih in steklenem programu
pričarajo očarljivo vzdušje ter blišč
baročnega obdobja. Pravi raj za ljubitelje
bogate ornamentike iz tega zanimivega
zgodovinskega obdobja. Baročni salon
smo v KŠTM Sevnica uredili v sodelovanju
s podjetji: STILLES d.d. iz Sevnice, KAIJ
d.o.o. iz Dola pri Hrastniku, UKO KROPA

Odprtje Grajske kašče na gradu Sevnica
V okviru razširjene turistične ponudbe je na gradu Sevnica v sodelovanju s podjetjem
LEKOS d.o.o. iz Sevnice svoja vrata odprla Grajska kašča, polna domačih dobrot, ročno
izdelanih nogavic, sojinih svečk in nakita, zeliščnih čajev, napojev, krem, dobrih duhcev,
punčk iz cunj… Nad kaščo dneve in noči bedi zanimiv kip iz grofičine zapuščine –
starorimsko božanstvo Favn, rimski
bog plodnosti in pohotnosti moških,
dobri duh hribov in gora, varuh čred in
prerokov. Grki so ga častili kot dobrega
duha, razposajenega starca, ovenčanega
z bršljanom, imenovali pa so ga Pan. Bil je
tudi bog gozdov, sadovnjakov, pastirjev in
prerokov. Favn oziroma Pan ima človeško
telo z glavo s kozjimi ušesi in malimi rogovi,
na nogah pa kozja kopita.
Vabljeni vsi, ki za svoje najbližje ali poslovne
partnerje iščete praznična darila, v Grajsko
kaščo na grad Sevnica, da se prepričate o
bogati ponudbi rokodelskih pozornosti ustvarjalnih posameznikov, sadovih sevniškega
podeželja in ostali avtohtoni ponudbi izdelkov in dobrot. Vso ponudbo si lahko ogledate
tudi v LEKOS Papirnici Metka.

Javno povabilo za zakup trt modre frankinje
v grajskem vinogradu - postanite boter
Predmet javnega povabila je botrstvo 400 trt modre frankinje v grajskem vinogradu pod
gradom Sevnica. Botrstvo pomeni zakup poljubnega števila trt modre frankinje za dobo
najmanj 3 let.
1. PRAVICE IN DOLŽNOSTI OB ZAKUPU TRT MODRE FRANKINJE:
Cena za zakup 1 vinske trte znaša 27,00 € na leto. Boter lahko zakupi poljubno število
trt modre frankinje, ki se po zakupu označijo s posebno tablico z imenom botra za dobo
zakupa. KŠTM Sevnica bo poskrbel za redno oskrbo vinograda, od botra pa se pričakuje,
da je prisoten pri rezanju trt in na trgatvi. Z zakupom grajske trte modre frankinje dobi
vsak boter določeno število regalov (sorazmerno glede na količino zakupljenih trt) za
shranjevanje steklenic vina v Grajski vinoteki, ki bo v SV stolpu gradu Sevnica v pritličnih
prostorih do izvedbe trgatve v letu 2009.
2. ROK ZA PRIJAVO:
Rok za prijavo je 31. 1. 2009. Z vsakim botrom bo sklenjen dogovor o sodelovanju za
obdobje najmanj 3 let. Prijavo z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, telefon) in
številom vinskih trt, ki bi jih želeli zakupiti, pošljite na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290
Sevnica, osebno ali po pošti ali po elektronski pošti na naslov rok.petancic@kstm.si. Na
tel. številkah 07 81 61 075 ali 051 680 289 pa dobite tudi dodatne informacije.

Oddaja poslovnega prostora v Športni dvorani

d.o.o. iz Krope, STEKLARNA ROGAŠKA d.d.
iz Rogaške Slatine, Šiviljstvo RIHTAR iz
Sevnice, DOMINKO d.n.o. iz Brežic, Galerija
AMBIENTA iz Krškega, Elektroinstalacije
Damjan Božič s.p. in Slikopleskarstvo
Alojz Lisec s.p.. V njem so na ogled same
izvirne umetnine že omenjenih podjetij
(pohištvo programov BIDERMAJER in
BAROCCO podjetja STILLES, svetila podjetja
KAIJ d.o.o., kristalni program Steklarne
Rogaška, kovani izdelki UKO Kropa d.o.o.,
zavese Šiviljstva Rihtar, okvirji podjetja
DOMINKO itd.), ki slehernega obiskovalca
zagotovo ne bodo pustile ravnodušnega.
Uradno odprtje baročnega salona je bilo
24. novembra. Baročni salon je na ogled v
sklopu rednega ogleda gradu z možnostjo
sprejema in nagovora barona Moscona. V
baročnem salonu izvajamo tudi poseben
program ogleda gradu za otroke.

KŠTM Sevnica odda v najem POSLOVNI PROSTOR v ŠPORTNI DVORANI SEVNICA, Trg
svobode 42, v skupni izmeri 46,56 m2, za POSLOVNO DEJAVNOST. Najemnina znaša
430,00 € z DDV. V ceno niso všteti tekoči stroški.
Poslovni prostor obsega: poslovni prostor, sanitarije, skladišče in vetrolov. V poslovnem
prostoru je možnost priključitve na vodovod, elektriko, ogrevanje, plinske instalacije,
skupinsko TV anteno, telefonski priključek, prezračevanje.
Prijave oddajte na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom »poslovni
prostor športne dvorane«, najkasneje do 15.1.2009. Dodatne informacije so na voljo na
telefonski številki 07-81-61-076 (Klara) ali klara.kranjec@kstm.si.

50 LET

ROKOMETNEGA KLUBA V SEVNICI

sobota,10. januar 2009, Športna dvorana Sevnica

9.00: tekma: mini rokomet
9.50: tekma: mlajši deèki B
10.40: tekma: mlajši deèki A
11.30: tekma: starejši deèki
12.20: tekma: mladinci
13.00: tekma: ženska selekcija
18.00: tekma: zlata generacija ‘72 - veterani Celje
19.30: tekma: èlani Sevnica - èlani legionarji Sevnice

VABLJENI!

Vir: KŠTM Sevnica
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Turistična zveza občine Sevnica
Moj kraj - moja občina 2008

Koncert Ljudskih pevcev iz
Blance
KUD France Prešeren Blanca, sekcija ljudski pevci, smo 25.
oktobra imeli koncert z naslovom »DELO SMO ŽE DOKONČALI«.
Prikazali smo kmečka opravila, zraven smo vključili ljudsko petje
in igranje mladih deklin, oblečenih v štajersko nošo. Sodelovali
so tudi mladi kulturniki iz našega društva. V goste smo povabili
Ljudske pevce iz Preske, Šentlenartske pobe in učenki iz
osnovne šole Blanca. S plesom »BOTRIJA« pa se je predstavila
tudi folklorna skupina DKD Svoboda Senovo. Zahvaljujemo se
vsem sodelujočim na koncertu in vsem obiskovalcem, ki so
napolnili našo kulturno dvorano na Blanci. Zahvaljujemo se tudi
vsem donatorjem in sponzorjem.
Predsednica društva Antonija Mirt

TZOS se je ob zaključku letošnjega dogajanja, ob praznovanju
občine Sevnica, zopet predstavila skupaj s vsemi osnovnimi
šolami s predstavitvijo raziskovalnih nalog, ki so bile vključene
v projekt Moj kraj – moja občina. Učenci vseh OŠ, vključno z
podružnično šola Loka, so za letošnje leto izbrali temo Šege
in navade. Predstavitve so bile res izvirne, vključevale so ples,
petje ljudskih pesmi, pripovedi, pripravili so skeče, igrice,
izdelali razno slikovno gradivo, obiskovalce pa postregli že med
samo prireditvijo. Na prireditvi so bili prisotni učenci, mentorji,
ravnatelji, podžupanja občine, direktorica KŠTM in nekateri
gostje. Program sta povezovala gospa Irena Klukej in gospod
Uroš Brezovšek, ki sta oba nastopala tudi v vlogi mentorjev in
sta tudi člana koordinacijskega odbora Moj kraj - moja občina.
Na koncu predstavitve smo podelili vsem šolam zahvale za
sodelovanje in vse učence in goste postregli s prigrizkom. Za
zaključek smo podelili še priznanja iz regijskega ocenjevanja,
ki so bila dosežena v letu 2008 v projektu Moja dežela lepa in
gostoljubna. Priznanja je podelil predsednik regijske ocenjevalne
komisije, gospod Jože Lovenjak. Priznanja so prejeli:
- tretje mesto za najbolj urejeno in gostoljubno šolo novejše
gradnje v Posavju je prejela OŠ Blanca; - drugo mesto za starejšo
gradnjo je prejela OŠ Sava Kladnika Sevnica; - v kategoriji vrtcev
v Posavju je vrtec iz OŠ Frana Metelka POŠ iz Bučke, prejel
priznanje za drugo mesto, kajti TD Bučka je včlanjeno v ZTZO
Sevnica in se tako lahko prijavi na razpis za sodelovanje. Podelili
smo tudi priznanja za najbolj gostoljubne in prijazne kraje, ki
so jih v letu 2008 prejeli: - drugo mesto v Posavju v kategoriji
najlepši kraj so prejeli krajani Slančjega Vrha iz KS Tržišče; - prvo
mesto je zasedel kraj Razbor, ki je razglašen tudi za najlepšo
hribovsko vas v Sloveniji. Vsem nagrajencem čestitamo!
S tema dvema projektoma, ki jih TZO Sevnica vodi že vrsto
let, in so že rodila pozitivne sadove, se vključujemo v razvoj
in pospeševanje turizma na podeželju ter v povezovanje šol in
ljudi obeh bregov reke Save. Projekt Moj kraj - moja občina je
finančno podprla tudi Občina Sevnica, za kar smo zelo hvaležni.
Predsednica TZOS Cvetka Jazbec

Zaključek Bučariade 2008 v
Šentjanžu
V nedeljo, 16. novembra, se je v Šentjanžu zgodil svečani
zaključek dvomesečne prireditve Bučariada 2008. Prireditev
že drugo leto zapored organizira Turistično društvo Šentjanž.
Dva meseca je z bučnimi aranžmaji, ki so jih pri svojih hišah
postavili domačini, ozaljšan pušl´c Dolenjske z okolico gostil
najavljene izletniške skupine in številne posamezne obiskovalce
iz celotne Slovenije. Svoj kos k pogači so pristavila tudi
nekatera društva in posamezniki, ki so organizirali aktivne
točke. Na zaključni prireditvi so bili prisotni tudi predsednik
KS Šentjanž Ivan Orešnik, župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk
in podžupanja Breda Drenek Sotošek. Prireditev so popestrili
KD Godba Sevnica in Godba Štefanec-Ljutomer ter učenci OŠ
Milana Majcna Šentjanž. TD Šentjanž je podelilo nagradi za
najtežjo in najizvirnejšo bučo ter tri nagrade za najlepši bučni
aranžma domačinov. Najtežja buča je letos tehtala 183 kg in
so jo pridelali v Vrtnarski šoli v Celju, najizvirnejša buča pa je
zrasla Danici Kolenc iz Šentjanža. Najlepši bučni aranžma sta
letos izdelala Anica in Srečko Groznik iz Šentjanža.
Petra Majcen
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Poprtnik

Obredne tradicionalne jedi
Čas od božiča do treh kraljev je povezan s številnimi šegami,
predvsem s čaranji in verovanji. Družinska miza mora biti
svečano pogrnjena, na mizi pa obvezno hlebec obrednega
kruha, poprtnika. Za novo leto ne sme manjkati mlečna kaša, da
bo dosti denarja pri hiši!
Sestavine za poprtnik:
1 kg boljše moke, 4 dag kvasa, 2 dag sladkorja, 10 dag masla,
2 rumenjaka, 3 dl mleka, 1 jajce za premaz, sol.
Priprava: Pripravimo kvašeno testo, ga pustimo vzhajati, nato ga
pregnetemo. Iz treh četrtin testa naredimo hlebec in ga damo
v pehar, da ponovno vzhaja. Vzhajan hlebec zvrnemo na lopar
in ga okrasimo s preostalim testom. Navadno okrasijo s toliko
ptički, kolikor je otrok pri hiši. Premažemo z raztepenim jajcem
in spečemo. Zdravo, srečno novo leto vam želim!
Cvetka Jazbec

Prispevki in reportaže
Sevniški salamarji
navdušili Madžare
Devetčlanska ekipa Društva salamarjev Sevnica se je v dneh
od 24. do 26. oktobra že devetič udeležila velikega Kolbasfestivala v madžarskem mestu Bekeschaba. Dolgo časa smo
bili sevniški salamarji prvi in edini gosti iz tujine. Letos se je
pojavilo veliko ekip iz Slovaške in Romunije, bili pa so tudi
Vojvodinci, Poljaki, Nemci in celo malo bolj oddaljeni Finci ter Islandci. Tako imajo prireditelji vsako leto več obiskovalcev in tudi tekmovalcev. V prejšnjih letih je v izdelavi
klobas sodelovalo dobrih tristo tričlanskih ekip, letos pa
se je to število ekip povzpelo kar na 420. Sevniška trojka v
zasedbi Tomaž Krnc, Zvone Es in Slavko Podboj se je s skrbnim delom po njihovem receptu uvrstila na 18. mesto med
420 ekipami. To je med vsemi našimi devetletnimi poizkusi
daleč najboljša uvrstitev. Še posebej smo Sevničani pritegnili pozornost obiskovalcev z degustacijo naših izdelkov in
z glasbo našega tria »Slepo črevo«. Ker smo s svojim nastopom izredno prepoznavni in drugačni od drugih, smo iz
rok župana slovaškega mesta Nove Zamky, g. Geize Pischingerja, dobili vabilo za obisk njihove prireditve. Prav tako
smo povabljeni na klobasiado v Vojvodino, vendar se termin
njihove prireditve skoraj natančno pokriva z našim. Glede na
vse doživeto, lahko na sevniški salamiadi, »materi vseh salamiad«, tudi v bodoče pričakujemo večji mednarodni obisk.
Stane Krnc

Nova podoba vodnjaka sredi
Loke PRI ZIDANEM MOSTU
Trgu v Loki pri Zidanem Mostu že nekaj časa lepša podobo
vodnjak, ki ni čisto navaden vodnjak. Že svetlo modra barva
pritegne pogled, če pa se za trenutek ustavimo, nas pritegnejo
še igrivi dodatki v pisanih barvah. Avtor je Alojz Zorman – Fojž,
večkratni udeleženec KREART-a v Loki, ki se ukvarja zlasti z
ilustracijo, oblikovanjem lutk, didaktičnih igrač, knjig in plakatov
ter scenografijo. Po njegovi zasnovi je keramičarka Vanja Bajt
oblikovala glinene motive. Končna podoba pa je bila v rokah
Ločanke Pavle Weis, ki je organizirala čiščenje in barvanje v
okviru društva KREART. Fojžev prepoznavni slog je igrivost, kot
da bi se ves čas igral, hecal, ustvarjal z otroško nagajivostjo.
O tem priča serija Potegavščine (lesene škatlice s podobami
v keramiki iz vsakdanjega življenja, ki na dotik ali poteg prav
posebej reagirajo), serija V sili razbij steklo ( v škatlicah shranjena
cigareta z vžigalico ali pa kondom, tampon…), zapestna peščena
ura, sprehajalna palica z zvoncem za prehitevanje, savsko
kamenje v šnopsu, pekovski artikli, v testu upodobljeni elementi
erotičnega kiparstva. Ločanom je ostal v spominu njegov plakat
Trubarja – kot novodobna pop ikona z raztegnjeno harmoniko
v roki.
za Kreart Loka: Jolanda Gobec

Foto: Bojan
Dremelj

Deset let delovanja društva
Salezijanski mladinski center
Sevnica
ZNANI SLOVENEC NA JEPERJEKU
V teh prelepih jesenskih dneh nas je na Jeperjeku obiskal gospod
Boris Cavazza. Pri Aktivu kmečkih žena smo bile zelo vesele,
da smo mu lahko zaplesale kankan, naša amaterska dramska
sekcija pa je odigrala kratek skeč. Dogodek se je odvijal na lepo
urejenem kmečkem dvorišču pri gospe Mimi Brečko. Vzdušje
je bilo čudovito in gospod Boris nam je povedal, da se bo z
veseljem še vračal na prelepi Jeperjek.
V imenu Aktiva kmečkih žena, Ljudmila Majcen - Mili

Vsak jubilej je lep, še posebej pa se radi spominjamo okroglih
jubilejev. Svoj deseti rojstni dan je 22. novembra v Kulturni dvorani
v Sevnici praznovalo tudi društvo Salezijanski mladinski center
Sevnica. Ob tej priložnosti je SMC Sevnica izdal ličen zbornik,
pogledali smo si zelo zanimiv dokumentarni film o samem SMC
- ju, nagradili 10 udeležencev v dvorani, celotni program pa je
s svojim nastopom obogatila vokalna skupina BIT. Moderatorka
Jožica Pelko je k mikrofonu povabila nekatere ugledne goste. To
so bili: salezijanski višji predstojnik Alojzij Slavko Snoj, sevniški
župan Srečko Ocvirk, in gostitelj ter predsednik društva Blaž
Jene. Slednji je v svojem govoru poudaril: »SMC Sevnica lahko
uvrstimo v mozaik občine Sevnica na zelo pomembno mesto.
Morda celo med tiste kamenčke, ki najbolj izstopajo. Brez nas bi
bila ta slika gotovo veliko manj popolna, manj lepa, bolj pusta.«
Želimo si, da bi bil kamenček SMC Sevnica v mozaiku našega
kraja, Sevnice, vedno bolj prepoznaven, in da bi čez nekaj let s
ponosom lahko obhajali še kakšen podoben jubilej.
Boštjan Jamnik
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Prispevki in reportaže
Zanimivi kraji
Želela bi opozoriti na naš kraj, ki ima zanimivo ime. Imenuje se Križ. Vas Križ leži v Posavju, v občini Sevnica, v krajevni skupnosti
Boštanj, pošta pa je v Tržišču. Leži na nadmorski višini 500 m. Zaselki, ki sodijo v to vas, pa so: Artiče, Kovačev hrib, Plavne, Veliki vrh
in Voznik. Smo družina Kranjc, ki živi v zaselku Veliki Vrh, s še dvema sovaščanoma, ena od njih je starejša gospa Hribar. Sicer pa v
vseh petih zaselkih po zadnjem popisu živi 96 prebivalcev.
Mi smo se v to vas preselili pred tremi leti, ko smo kupili majhno, zaraščeno in opustošeno kmetijo. S pridnimi rokami narediš
marsikaj, le veliko volje je potrebno. Vse skozi pa sem si prizadevala za ureditev slabe makadamske ceste, če smo ji sploh lahko rekli
cesta. Vse od Koparjevih, mimo Judeža, nas ter do križišča pri Bogvetovih. Čeprav je Križ velik kraj in se razprostira na več strani, je za
nas pomembna prav ta cestna povezava, ki se je ni še nihče dotaknil. Tudi pokojni župan Janc je na moje povabilo imel čast spoznati
ta del Križa in obljubil pomoč pri ureditvi ceste vse do asfaltiranja v njegovem mandatu. Žal tega ni mogel uresničiti, ampak delo
nadaljujejo drugi. Zato bi se zahvalila Občini Sevnica, ki je naredila korak naprej in držala obljubo, gospodu Žvaru pri nabavi peska,
vse to v upanju, da se bodo dela do zadnje faze kaj kmalu končala in bo naš kraj bolj razpoznaven, saj so prav cestne povezave tiste,
ki pripomorejo k razpoznavnosti odročnih krajev.
Vsem ljudem bi svetovala, da potrpijo na svojih skromnih domovih in upajo na boljši jutri, ko bo tudi za njih posijalo sonce, tako kot
je za nas v zaselku Veliki vrh v Križu.
Družina Kranjc

Transfuzijski center Splošne
bolnišnice Celje
V skladu z veljavno zakonodajo s področja transfuzijske
dejavnosti je Splošna bolnišnica Celje letos pridobila odločbo
in s tem dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo
kot javne službe v dosedanjem obsegu dela in na dosedanjih
lokacijah. Izdala jo je Javna agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke. Med aktivno pripravo na
verifikacijo se je Transfuzijski center oprl na standard kakovosti
ISO 9001, zato je bila logično nadaljevanje tudi pridobitev
certifikata ISO 9001:2000, kar mu je konec julija tudi uspelo.
Verifikacija Transfuzijskega centra prinaša pomembno
neodvisnost naše bolnišnice pri preskrbi s krvjo od Zavoda RS
za transfuzijsko medicino Ljubljana ali Centra za transfuzijsko
medicino UKC Maribor.
Celjski Transfuzijski center namreč že dolga desetletja odlično
sodeluje s krvodajalci. V času, ko druge regije beležijo upad
števila ljudi, ki darujejo svojo kri, v naši ta pripravljenost
krvodajalcev ostaja enaka oziroma še narašča. Zato naj bo ta
zapis hkrati iskrena in velika zahvala vsem, ki nam s svojimi
dejanji, pripravljenostjo in razumevanjem omogočajo, da to
dejavnost lahko uspešno opravljamo in svojim pacientom
samozadostno zagotavljamo kri, ko jo potrebujejo.
Danijela Gorišek, Splošna bolnišnica Celje
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Avto-moto društvo Sevnica
Predstavljamo, izdajamo, oddajamo, vzgajamo
Ponovno se želimo predstaviti, mnogi nas že poznate, drugi pa
nas spoznavate skozi dejavnosti, ki se izvajajo pri nas. Med vami
smo že od leta 1956. Naš sedež je se nahaja na naslovu Cesta na
grad 29/a, z lepim pogledom na sevniški grad, ki se bohoti nad
nami. AMD, ki je vključen v AMZS, ponuja svojim občanom in
drugim kar nekaj dejavnosti, ki so specifične za društvo oz. AMZS.
Tako smo edini v tem kraju, ki izdajamo turistične dokumente
kot so: mednarodno vozniško dovoljenje, pooblastilo za vožnjo
tujega vozila, camping kartice, mednarodno touring pomoč,
članstvo v AMD oz. AMZS. Pri nas se izvajajo tudi testiranja
cestnoprometnih predpisov. Odprti smo za oddajo prostorov.
Za vse, ki pridete izven uradnih ur, dobite na oglasni deski
številko mobilnega telefona, pokličite in dogovorili se bomo ter
poskušali rešiti vam v prid. Ker pa se leto nagiba proti koncu,
bi vam ob tej priložnosti radi izrekli tiste besede, ki nosijo srečo,
prijaznost, zdravje in uspeh. Želja je veliko, teh nam ne morejo
vzeti, zato naj jih bo čim več, ker nekatere se bodo zagotovo
uresničile. Srečno v 2009 vam želi Avto-moto društvo Sevnica.
Rezi Zakšek

Prispevki in reportaže
Dobrodelni koncert »Za streho in dom«
V okviru projekta »Za mladost brez drog – Posavje 2008« se je 29. novembra v Športnem domu Sevnica zgodil dobrodelni koncert
»Za streho in dom«. Izjemen zbir slovenskih glasbenikov je z brezplačnim nastopom prispeval svoj delež k humanitarnemu in
dobrodelnemu cilju projekta. Z velikim žarom so skupaj nastopili Pihalni orkester slovenske policije, Nuška Drašček, Ana Dežman
in izjemna Elde Viler. Mati in hči sta nastopili tudi kot nepozaben duet, poln žara in čustev. S pesmijo so večer obogatili še Mihaela
Komočar, Marko Vozelj, Gianni Rijavec in znameniti Slovenski oktet. Pozdrav je pripadel sevniškemu županu gospodu Srečku Ocvirku,
ki je v imenu Občine Sevnica kot ključnega organizatorja in finančnega podpornika projekta poudaril pomen, ki ga ima komuna
Skupnost Srečanje na Razborju v boju zoper odvisnost. Vsa zbrana sredstva bodo uporabljena za obnovo strehe na stari šoli, v kateri
domuje edina ženska komuna v Sloveniji. Slovenska olimpijska športnika Mojca Rode in Mitja Petkovšek sta ob tej priložnosti podelila
priznanja in nagrade učencem osnovnih šol iz Posavja, ki so bili najboljši na literarnem in na likovnem natečaju na temo odvisnosti.
Dobrodelni koncert je zadnja večja prireditev projekta v letošnjem letu. Kdor ga je zamudil, mu je resnično lahko žal. Pred tem so se
zvrstili že dobrodelni koncert Adija Smolarja, športno-zabavna prireditev »Raje žoga kakor droga« in celodnevni strokovni seminar
»Moja družina je moja pot v odraslost«. Aktivnosti v zvezi z ozaveščanjem nevarnosti odvisnosti se bodo v Posavju odvijale tudi v
prihodnjem obdobju, ko se bodo zbirala še dodatna sredstva za obnovo strehe komune na Razborju. Organizatorji se zahvaljujemo
vsem, ki na kakršenkoli način pomagate in prispevate k uresničevanju projekta. Razborčanka Breda Vidmar, ki je povezovala večer, je
z izbranimi besedami prepletla misli med pesmi in nam v vzpodbudo in kot popotnico v radodarni december položila naslednje misli:
»Najhitrejša pot do sreče je osrečevanje drugih. Obstaja namreč čudovit, skrivnosten zakon narave, po katerem je mogoče tri stvari,
po katerih najbolj hrepenimo – srečo, svobodo in notranji mir – pridobiti le z radodarnostjo do drugih«.
Matej Imperl, KŠTM Sevnica (Foto: Ljubo Motore)
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Koledar prireditev
Vrsta
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Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

25.12.2008, 19h

Mešani pevski zbor župnije Boštanj: 19.
tradicionalni koncert božičnih pesmi

župnijska cerkev
Povišanje Sv. Križa
Boštanj

Info: Ciril UDOVČ, ciril.udovc@kabelnet.net

25.12.2008, 21h

Žive jaslice

Šmarčna

Info: ŠKD Večno mladi Šmarčna, Aleš, 041/385
852

26.12.2008, 18h

Žive jaslice

Šmarčna

Info: ŠKD Večno mladi Šmarčna, Aleš, 041/385
852

26.12.2008,
21.30

JAZZ KONCERT LUMINODOCHE

Central's Caffe

Info: Društvo K.N.O.F., drustvo@knof.si, Mojca
051 309 063

26.12.2008,
18.30

Božični koncert planinske pevske
skupine Encijan z gosti

Župnijska cerkev v
Sevnici

Info.: Toni, 041/640 160

27.12.2008, 17h

8. Don Boscov turnir – zračni hokej,
pikado in namizni tenis

SMC Sevnica

Info.: SMC Sevnica, 041/813 318, info@smcsevnica.si

27.12.2008, 18h

Božično novoletni koncert KD Godbe
Sevnica, z glasbenimi gosti Vinko Coce
in Dalmatinska klapa sv. Ante

Športni dom Sevnica

Info.: Andrej Štricelj, 041/706 790

27.12.2008,
19.30

8. turnir v namiznem hokeju za veliko
nagrado SMC

SMC Sevnica

Info.: SMC Sevnica, Matjaž, 031/377 789, info@
smc-sevnica.si

28.12.2008, 17h

Božični koncert

cerkev na Studencu

Info.: KD Studenec, Andreja, 031/308 387

29.12.2008, 10h

14. Šahovski Radejev memorial 2008

Osnovna šola Blanca

Info.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,Ludvik,
031/615 672

31.12.2008, 9h
– 16h

Novoletni sejem

parkirišče za HTCjem in Kmečka tržnica
Sevnica

Info.: KŠTM Sevnica, 07/81 61 070

31.12.2008, 17h

Silvestrovanje za najmlajše

glavno prizorišče pred
lokalom Central's

Info.: KŠTM Sevnica, 07/81 61 070

31.12.2008, 23h

Silvestrovanje z ansamblom Zlati glavno prizorišče pred
muzikantje , žrebanje nagrad Nagradne lokalom Central's
kartice veselja, polnočni ognjemet in
presenečenje

Info.: KŠTM Sevnica, 07/81 61 070

5.1.2009, 17h

Odprto
šahovsko
prvenstvo Športni dom Sevnica
veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica (pri bazenu)
in odprto prvenstvo upokojencev za
januar 2009

Info.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, Ludvik,
031/615 672

5. – 30.1.2009

Razstava fotografij s potepanja po Knjižnica Sevnica
Islandiji Vinka Šeška

Info.: Knjižnica Sevnica, 07/81 40 304

6.1.2009, 9h

Predavanje:
Anka
Tominec:
O Kulturna dvorana
pokojninskem sistemu in pokojninah
Sevnica

Info.: Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje,Vojko, 041/798 099

7.1.2009, 16h

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
oddelek za cicibane

Info: Knjižnica Sevnica, 07/81 40 304

9. – 11.1.2009

Šola za animatorje SMC

SMC Veržej

Info.: SMC Sevnica, Celje, Maribor,Vržej. Boštjan
031/486 554, info@smc-sevnica.si

10.1.2009, 9 –
22h

Obletnica 50 let neprekinjenega
delovanja rokometnega kluba v
Sevnici

Športna dvorana
Sevnica

Info.: Rokometni klub Sevnica, www.rokometsevnica.com, Goran, 041/392 932

13.1.2009, 9h

Predavanje: Strokovnjaki Krke d.d.:
Motnje spomina in koncentracije

Kulturna dvorana
Sevnica

Info.: Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje,Vojko, 041/798 099

13.1.2009, 18h

Predavanje Helene Alenke Bizjak:
ZDRAVJE JE V VAŠIH ROKAH IN NOGAH

Knjižnica Sevnica

Info: Knjižnica Sevnica, 07/81 40 304

14.1.2009, 17h

Odprto šahovsko prvenstvo v
pospešenem šahu ŠK Milan Majcen
Sevnica za januar 2009

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Info.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, Ludvik,
031/615 672

16.1.2009, 17h

Odprti redni mesečni hitropotezni
šahovski turnir Društva invalidov
Sevnica za januar 2009

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Info.: Društvo invalidov Sevnica, Roman, 07/81
44 407

16.1.2009, 19h

Tematski glasbeni večer – raggie

SMC Sevnica

Info.: SMC Sevnica. Simon 051/475 936, info@
smc-sevnica.si

17.1.2009,
19.30

Razborski večer v 1.2008ju. Osrednja
gosta: dr. Katarina Kompan Erzar in
dr. Tomaž Erzar

Dom krajanov na
Razborju

Info.: KŠTD Razbor, Matej Imperl, 041/254 217

18.1.2009, 9h

Odprto posamezno hitropotezno
šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen
Sevnica za januar 2009

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Info.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, Ludvik,
031/615 672
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Izobraževanja, predavanja, seminarji

Kulturne prireditve,
razstave, nastopi

Prireditve za otroke

Športne prireditve,
rekeracija, pohodi

Koledar prireditev
Vrsta

Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

19.1.2009, 18h

Predavanje Tatjana Kruder
(Ministrstvo za zdravje, Urad RS za
kemikalije): LJUBITELJI KEMIKALIJ?

Knjižnica Sevnica

Info: Knjižnica Sevnica, 07/81 40 304

20.1.2009, 9h

Predavanje: Gregor Vrtačnik: O
meteorologiji

Kulturna dvorana
Sevnica

Info.: Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje,Vojko, 041/798 099

21.1.2009, 16h

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica

Info: Knjižnica Sevnica, 07/81 40 304

22.1.2009, 17h

Pravljična urica v Izposojevališču
Krmelj

Knjižnica Sevnica,
Izposojevališče Krmelj

Info: Knjižnica Sevnica, 07/81 40 304

22.1.2009, 19h

Razstava kiparskih del Slavena
Štanbuka in slik Nene Bedek

Galerija Grad Sevnica

Info.: Marko, 041/630 069, marko@smerko.com

24.1.2009, 10
– 12h

DON BOSKOVI DNEVI: Ustvarjalna
delavnica – vezenje

SMC Sevnica

Info.: SMC Sevnica in Župnija Sevnica,Vesna,
040/165 204, info@smc-sevnica.si

24.1.2009, 13
– 16h

DON BOSKOVI DNEVI: Turnir v ulični
košarki (ni starostne omejitve)

SMC Sevnica

Info.: SMC Sevnica in Župnija Sevnica, Luka,
040/690 870, info@smc-sevnica.si

25.1.2009, 10h

DON BOSKOVI DNEVI: Mladinska sv. maša SMC Sevnica
s presenečenjem

Info.: SMC Sevnica in Župnija Sevnica, 07/81 61
680, info@smc-sevnica.si

29. 1.2009, 18h

Predavanje: Sonja Bobek – Simončič:
ŠOLA ZA STARŠE: Biti priden.

Mladinski center
Sevnica

Info: Sonja Bobek Simončič, 041/975 292

29. 1.2009, 18h

Potopisno predavanje ISLANDIJA Vinka
Šeška

Knjižnica Sevnica,
soba za prireditev

Info: Knjižnica Sevnica, 07/81 40 304

31.1.2009, 10h

DON BOSKOVI DNEVI: Odprto prvenstvo spodnja
dvorana Info.: SMC Sevnica in Župnija Sevnica, Matjaž,
031/377 789, matjaz.traven@email.si
Sevnice v namiznem hokeju »Sevnica Gasilskega doma
open 2009«

31.1.2009, 19h

9. DON BOSKOV TURNIR – zračni hokej, SMC Sevnica
pikado in namizni tenis

TRENINGI ŽRK SEVNICA POTEKAJO V SLEDEČIH TERMINIH:
Letnik 1994 & 1995; trenerka: Arnšek Maja, 051 363 469
Torek - 15.30 – 17h ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Sreda - 14.30 – 16h ~ Športni dom (pri bazenu)
Četrtek - 14.30 – 16h ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Letnik 1996, 1997,1998, 1999; trener: Primož Plazar, 031 657 752
Ponedeljek - 15h – 16.30 ~ Športni dom (pri bazenu)
Četrtek - 15h – 16.30 ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Petek - 15.30 – 17h ~ Športna dvorana (pri OŠ)

Sobota, 3.1., ob 18.00

ROKER
komedija, 102 min

Koledar prireditev za tekoči teden se napoveduje tudi na
Radiu Kum in sicer, četrtkih, od 10. do 12 ure.
Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec februar je do
15. 1. 2009:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

akcijska avantura, 106 min

Petek, 16.1., ob 18.00

Sobota, 17.1., ob 19.00

Režija: Fred Wolf Igrajo: Anna
Faris, Colin Hanks, Emma
Stone, Kat Dennings, Katherine
McPhee, Rumer Willis, Kiely
Williams, Dana Goodman

Sobota, 24.1., ob 19.00

TELO LAŽI
triler,128 min

Režija: Ridley Scott Igrajo:
Leonardo DiCaprio, Russell
Crowe, Mark Strong, Golshifteh
Farahani, Oscar Isaac, Ali
Suliman, Alon Abutbul

Srečanja in projekti na
temo zdravja

Turizem

POKRAJINA ŠT.2
triler, 90 min

“22. James Bond”

Režija: Marc Forster Igrajo:
Daniel Craig, Mathieu Amalric,
Judi Dench, Olga Kurylenko,
Gemma Arterton, Jeffrey Wright,
Jesper Christensen

mladinska komedija, 97 min

Sobota, 10.1., ob 19.00

Petek, 9.1., ob 18.00
KVANTUM SOÈUTJA

Režija: Peter Cattaneo Igrajo:
Rainn Wilson, Christina
Applegate, Jeff Garlin, Emma
Stone, Teddy Geiger, Jason
Sudeikis, Jane Lynch, Demetri
Martin

HIŠNA ZAJÈICA

Info.: SMC Sevnica, 041 813 318, info@smcsevnica.si

ŽAGA V
grozljivka, 92 min

Režija: Vinko Möderndorfer
Igrajo: Marko Mandiæ, Janez
Hoèevar, Barbara Cerar,
Slobodan Æustiæ, Janez Škof,
Jaka Lah, Maja Martina Merljak

DAN, KO BO

OBSTALA
ZEMLJA

Petek, 23.1., ob 18.00

DAN, KO BO
OBSTALA ZEMLJA
ZF-drama, 104 min

Režija: David Hackl Igrajo: Julie
Benz, Scott Patterson, Meagan
Good, Shawnee Smith, Tobin
Bell, Costas Mandylor, Betsy
Russell

Režija: Scott Derrickson Igrajo:
Keanu Reeves, Jennifer
Connelly, John Cleese, Jon
Hamm, Kathy Bates, Brandon T.
Jackson, James Hong, Jaden
Smith

Petek, 30.1., ob 20.00

Sobota, 31.1., ob 19.00

komièna kriminalka, 97 min

komièna drama,114 min

Režija: Ethan Coen, Joel Coen
Igrajo: George Clooney, Brad Pitt,
John Malkovich, Tilda Swinton,
Frances McDormand, Richard
Jenkins, Elizabeth Marvel

Režija: Diane English Igrajo:
Carrie Fisher, Cloris Leachman,
Debi Mazar, Bette Midler,
Candice Bergen, Meg Ryan

ŽENSKE

PREBERI IN ZAŽGI

Zabava, koncerti,
veselice

ženske
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Šolski zvonec
Naravoslovni dan
V torek, 21. oktobra, so učenci 1., 2. in 3. razreda OŠ Milana
Majcna Šentjanž imeli naravoslovni dan z naslovom Gozd jeseni.
Po prihodu v šolo so se zbrali v učilnici 1. razreda. Tam so si
ogledali poučni film o lisici in medvedu, pogovorili smo se o
kulturnem obnašanju v gozdu in se razdelili v skupine. Nato smo
se odpravili v gozd. Učenci so se v vlogo raziskovalcev dobro
vživeli. Najprej so ugotavljali, kaj vse lahko s čutili zaznajo v
gozdu. Nato so prepoznavali in poimenovali gozdna drevesa in
njihove plodove, iskali so živali, ki živijo na/v gozdnih tleh. Z
jesenskim listjem so okrasili petelina (člana skupine), nabrali in
oblikovali so jesenski šopek. Učne liste, šopke in vejice gozdnih
dreves ter podrasti so odnesli v šolo. Na hodniku 1. triade smo
oblikovali poučno razstavo.
Gordana Bregar

Eko dan na OŠ Sava Kladnika Sevnica
Na OŠ Sava Kladnika Sevnica in obeh podružnicah smo v
novembru izvedli Dan odprtih vrat – EKO DAN. Osrednja tema je
bila zdrava prehrana. Učenci so začeli dan s sadjem in oreščki. Na
to temo smo izvedli okroglo mizo, na kateri so sodelovali Kristina
Prijatelj, Vladka Tomšič, Mojca Pinterič Krajnc, Breda Sotošek,
Vita Krapež, Dragica Hostnik in učenci s starši. V razredih
oziroma delavnicah smo iz naravnih in odpadnih materialov
izdelovali različne eko-didaktične igrače. Želeli smo, da se učenci
naučijo postopkov izdelovanja tovrstnih igrač. Morda se bodo z
njimi v prostem času samo poigrali, morda celo utrjevali nova
pridobljena znanja. Smo bili uspešni? Učenci so dokazali, da so
domiselni, da imajo ogromno idej in veliko energije, da vztrajajo,
ko je najtežje. Fotografije na oglasni deski glavnega vhoda šole,
strnjene misli in občutki na panoju hodnika, razstavljene igrače v
avli šole, katerih ni moč najti v še tako dobro založeni trgovini,
povedo največ. Utrinke s tega dne lahko najdete na spletni strani
šole, pod rubriko Eko šola.
Koordinatorici projekta Ekošole,
Vesna Butkovič in Mirjana Jelančič

Utečena zbiralna akcija papirja v Šentjanžu
V OŠ Milana Majcna Šentjanž že nekaj let pridno zbiramo star
papir. Akcija poteka v jeseni in spomladi, saj nam takrat pripeljejo
zabojnik in v tednu dni ga napolnimo do vrha. Tudi letos je bilo
tako. Spet smo se zelo potrudili, saj smo samo v nekaj dneh do
zadnjega kotička napolnili zabojnik, in ker so sošolci še prinašali
papir, so nam pripeljali še enega. Drugi res ni bil poln, a zbrali smo
kar 15 850 kilogramov papirja in s tem rešili 250 dreves. Lepo,
kajne? Najbolj pridni so bili učenci 9. razreda, ki so zbrali kar 3
600 kg papirja, a tudi ostali nismo zaostajali za njimi. Pohvalila
sem najbolj pridno skupino, prav pa je, da omenim tudi najbolj
pridne posameznike. To so Blaž in David Remar ter Sandra in Jan
Starina. Čestitamo! Ko bo v deželo prišla pomlad, bolj natančno
ob dnevu Zemlje, bomo spet rešili nekaj dreves, saj že danes
vemo, da bo zabojnik spet poln starega papirja. Hvala vsem, ki
nam pri naši zbiralni akciji pomagate, kajti zavedamo se, da brez
vaše pomoči, dragi krajani Šentjanža in okolice, ne bi uspeli zbrati
toliko papirja.
V imenu učencev in učiteljev OŠ Šentjanž
zapisala Denisa Gorenjc, 8.r.

Prijatelj
Prijateljstvo je velik korak,
ki ga lahko deležen je vsak,
če pa prijatelj pravi ni,
lahko vse skopni.
Prijatelj je tvoja zvezda,
ki sveti dan in noč.
Kadar ga pokličeš,
vedno priskoči na pomoč.

On nikoli ti hrbta ne obrne
in je edini, ki črne misli spreobrne.
Samo on zna iz solz smeh narediti
in te v temi osvetliti.
A ko on potrebuje pomoč,
hitro k njemu priskoči
in tudi ti njemu sonce pokaži,
kot ga on je tebi nekoč.
Katja Škoda, 5. r., OŠ Boštanj
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KULTURNO MLADINSKI DOM LUKOVEC
Božiček z darili – prireditev z
obdarovanjem otrok
27. decembra ob 17 .uri - kulturno zabavni program s
prihodom Božička, obdarovanje otrok in prijetno druženje
odraslih.
Prispevek za darilo: 10€/otroka
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Alenka 051 680 288, NEŽIKA 041
812 820

Šolski zvonec

Obisk v Knjižnici Sevnica
V sredo, 22. oktobra, smo se učenci 7. razreda OŠ Blanca v
okviru projekta Rastem s knjigo odpeljali v Splošnoizobraževalno
knjižnico Sevnica. Knjižnica se je lani septembra preselila v nove
prostore in ima dve nadstropji. Razdelili smo se v dve skupini. V
pritličju so nas zanimale predvsem knjige in gradivo za mladino.
Nadstropje više sta bili najbolj zanimivi čitalnica in soba za
študente, kjer je šest računalnikov, ki jih lahko s programom
COBISS uporabljaš za iskanje in rezerviranje knjig preko interneta.
V drugi sobi pa smo reševali knjižnično-muzejski Megakviz, letos
posvečen družini Ipavec. Pogledali smo si tudi kratko oddajo o
pesniški zbirki Vrane, pesnika Ervina Fritza, ki smo jo kot izbrano
knjigo, letos prejeli vsi sedmošolci. Gospa knjižničarka nam je
povedala tudi nekaj več o Primožu Trubarju, saj letos praznujemo
500-letnico njegovega rojstva. Povabila nas je tudi, da jih še
obiščemo, saj bodo v sredo, 5. novembra, gostili knjižnega junaka
Kapitana Gatnika z igralcem Boštjanom. Obisk v knjižnici mi je
bil zelo všeč, kajti zvedela sem še nekaj več o njenem delovanju.
Želim si še več takih ogledov.
Tina Klavžar, 7.r., OŠ Blanca

Medeni zajtrk
V petek, 21. novembra, smo učenci in učitelji OŠ Boštanj imeli
medeni zajtrk. Čebele v občini Sevnica množično poginjajo, zato
smo se na naši šoli odločili, da bomo imeli medeni zajtrk. Ta
jutranji obrok je vseboval kruh, margarino, med ter čaj z medom.
S tem smo želeli opomniti, da je med zelo pomemben za naše
zdravje in našo rast. Spoznali smo, da moramo čebele negovati
in sploh skrbeti za to, da v naravo ne vnašamo strupov, zaradi
katerih bi množično poginjale. Vsi učenci smo bili zelo navdušeni
nad medenim zajtrkom in bi ga z veseljem ponovili.
Sanja Zupančič, 5.r, OŠ Boštanj

OŠ Blanca ob dnevu reformacije

Življenje v naravi
V ponedeljek, 22. septembra, smo se učenci 7. in 8. razreda
zbrali na krmeljski avtobusni postaji. Nestrpno smo čakali na
avtobus, ki nas je odpeljal na sevniško železniško postajo. Tam
smo dolgo čakali na vlak, saj je imel zamudo. Potem je vendarle
prišel in naše potovanje se je lahko nadaljevalo. Ko smo prispeli
v dom, smo vzeli vsak svojo prtljago in se hitro razporedili po
sobah. V Kranjski Gori smo vsak dan popolnoma izkoristili. Še
posebej so nas izčrpali nočni pohodi, ki so se odvijali skoraj vsak
večer. Ko smo prišli s teh pohodov, smo se samo še umili in se
utrujeni pogreznili v tople postelje ter spali vse do jutra. Žal pa je
zelo hitro prišel petek in s tem konec naše dogodivščine. Zjutraj
smo pospravili postelje in svoje stvari, zvečer pa smo se polni
vtisov odpeljali domov. Bila je že rahla tema, ko smo prispeli na
železniško postajo v Sevnici, kjer so nas čakali starši. Z veseljem
in navdušenjem sem doma pripovedoval o vsem, kar smo počeli
skozi teden. Bilo je res zanimivo, lepo in tega izleta ne bom
nikoli pozabil, saj je bil enostavno super!
David Gruden, 7.r., OŠ Krmelj

V četrtek, 23. oktobra, smo tudi na OŠ Blanca obeležili Trubarjevo
leto in počastili petstoletnico rojstva očeta slovenske književnosti.
Ob bližajočem se dnevu reformacije smo za vse učence v
Kulturnem domu na Blanci pripravili prireditev z naslovom
Trubar in njegov čas. Skozi gledališko igrico smo izvedeli, koliko
mimoidoči sploh poznajo ta praznik, ob prebiranju slikanice smo
spoznali Trubarjevo življenje in delo, ob spremljavi citer poslušali
petje slovenske ljudske pesmi, predstavila pa sta se tudi otroški
in mladinski šolski pevski zborček.
Nina Grabenšek-Kadilnik

Dobrodelna akcija »Podari igračo in
nasmeh«
V mesecu oktobru in novembru je potekala dobrodelna akcija
»Podari igračo in nasmeh«, ki jo je organizirala družba Petrol
pod častnim pokroviteljstvom soproge predsednika Republike
Slovenije Barbare Miklič Türk. Tudi na Osnovni šoli Boštanj smo
se pridružili tej akciji. Zbrali smo kar 332 različnih igrač in tako
bomo lahko razveselili prav toliko otrok, ki nimajo igrač. Vsi
učenci in otroci iz vrtca na naši šoli so se zelo potrudili. Nekateri
izmed njih so prinesli tudi po cele vreče igrač, ki jih ne potrebujejo
več. Še enkrat se želiva zahvaliti vsem, ki ste sodelovali pri tej
dobrodelni akciji. V tem prazničnem času se lahko spomnite na
vse otroke, ki bodo podarjenih igrač zelo veseli.
Mentorici MČRK Majda Kugonič in Andreja Vrtovšek

METELKO Branko s.p.
Planinska c. 8, 8290 Sevnica

07/81 62 260

VULKANIZERSTVO ÿ PRODAJA GUM ÿ SERVIS VOZIL ÿ TRGOVINA

Sreèno
2009
Servisirajte svoje vozilo ceneje

AKCIJSKA PRODAJA
ZIMSKIH - M+S AVTOPLAŠÈEV
B.H.S.
HITRI SERVIS
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Učenci OŠ Ane Gale uspešni na likovnem
natečaju

Delavci OŠ Ane Gale Sevnica si prizadevamo, da vključujemo
naše učence v družbeno sredino, tudi izven naše občine. Zato
se udeležujemo likovnih manifestacij in drugih aktivnosti, ki jih
prirejajo razne ustanove.
Učenci so sodelovali na likovnem natečaju z naslovom »Jurij
Dalmatin in ostali protestanti«. Pod mentorstvom prof. Gizele
Škoda so ustvarjali likovne izdelke za Dalmatinovo značko. Žirija
natečaja je dela Katarine Krajnc, Jožeta Kuharja, Mateja Mastnaka
in Mitje Mlakarja uvrstila na razstavo in podelila posebno priznanje
Katarini Kranjc, katere delo bo po razstavi na ogled v mladinskem
oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško. Učenka je v likovnem delu
razmišljala o pomenu knjige, ki jo je Slovencem zapustil Jurij
Dalmatin. Ustvarila je niz biblij, ki simbolno kažejo na nenehno
in neprekinjeno uporabo njegovega dela. Prav Katarina je učenka,
ki je že lansko šolsko leto prejela posebno nagrado in bila med
prvimi nagrajenci natečaja »Naravne in druge nesreče« na državni
ravni.
Delavci šole pod vodstvom ravnatelja Franca Novšaka smo
ponosni na svoje učence in skupaj se veselimo njihovih uspehov.

Šolski zvonec
Nacionalni dogodek »Bodi prihodnost. Bodi
Evropa.«
V okviru Evropskega tedna mladih je od 5. do 6.novembra na
Brdu pri Kranju potekal nacionalni dogodek, ki sta ga pripravila
nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI in URAD RS ZA
MLADINO. Pomembnosti dogodka smo se zavedali tudi v SMC
Sevnica, ki sta jo zastopala Andrej Hafner in Boštjan Jamnik. V
različnih debatnih skupinah smo razmišljali o medkulturnem
dialogu, neformalnem učenju, okoljskih spremembah,
demografskih izzivih, zdravju, avtonomiji mladih ter aktivni
participaciji le-teh. Zanimiva ugotovitev je bila Nič o mladih brez
mladih. Želimo si, da bi se tega gesla res vsi držali.
Boštjan Jamnik

Delavci šole

V turistični agenciji Doživljaj
lahko kupite unikatna sevniška darila za
Božič in Novo Leto.
Obdarujte svoje sorodnike, prijatelje ali
poslovne partnerje z izvirnim darilom.
Info: 07-81-65-462
ali dozivljaj@kstm.si

9.00
17.00
23.00

Usoda nas je naredila brate.
Nihče ne hodi sam;
vse kar pošiljamo
v življenja drugih,
se vrne v naše.

SREDA, 31. DECEMBER,
NOVOLETNI SEJEM

parkirišèe za HTC-jem in Kmeèka tržnica Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE
pred lokalom Central's

SILVESTROVANJE
z ansamblom ZLATI MUZIKANTJE
žrebanje nagrad Nagradne kartice veselja,
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Edwin Markham

Šport in rekreacija
Osilnica na Kolpi
Ob zaključku šolskega leta je Klub borilnih veščin Sevnica v sodelovanju s Karate klubom
Hypo iz Sevnice v teh poletnih mesecih v Osilnici na Kolpi organiziral tradicionalno
srečanje članov ljubiteljev borilnih športov. Tekmovanje je trajalo tri dni, fantje pa so
se najprej pomerili v športnih disciplinah kot so paintball, tek na 3 km, spust po Kolpi,
lokostrelstvo… Za konec pa so se najvztrajnejši in najhrabrejši pomerili še v kickboxingu
po mednarodnih WAKO pravilih. Tekmovanje je potekalo v absolutni kategoriji brez
težnostnih in starostnih omejitev. 1. mesto je osvojil Denis Orač (brez poraza), 2.mesto
je pripadlo Radu Črtaliču, tretji mesti pa sta si razdelila Primož Krejan in Kristijan Špan.
Na turnirju ni nastopil Aljoša Orač, letošnji mladinski državni prvak v kickboxingu
v kategoriji -79 kg, ki se že intenzivno pripravlja za nastop v slovenski kickboxing
reprezentanci, ki nas bo zastopala na mladinskem SP, ki bo od 22.-27. 9. v italijanskem
Napoliju.
Jurij Orač

Radioamaterji
JESENSKO DRŽAVNO KV (kratko valovno) PRVENSTVO ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
V AMATERSKI RADIOGONIOMETRIJI,
Celje, 20. septembra 2008 .
JUNIORJI
PIONIRJI
2. mesto
Simon KOLMAN
6. mesto	Urban SENICA
3. mesto	Davor MOŽIČ
7. mesto
Tadej TIHOLE
4. mesto	Leon KOSEM
10. mesto	Luka STEGNE
SENIORJI
11. mesto
Blaž VINTAR
7. mesto
Jani KUSELJ
15. mesto	Maja KOŠTRUN
9. mesto	Danilo BOŽIČ
ŽENSKE
10. mesto
Niki ŽVEGLIČ
3. mesto
Nina RADI
VETERANI
RADIOKLUBI
6.mesto
Jože RADI
1. mesto		
Radioklub AMATER Sevnica
S to tekmo se je ARG sezona SLOVENIJE 2008 končala, čaka nas le še razvedrilni del kostanjev piknik, kjer proslavimo in obudimo naš uspeh. V decembru določimo tekme za
novo sezono.
Jani Kuselj

Člani ŠKD mladi Boštanj preživeli adrenalinski dan
Članicam in članom ŠKD mladi Boštanj in njihovim prijateljem adrenalin ni neznanka.
Tokrat smo se odločili, da ga bomo sproščali na Rožnem pri Blanci, kjer so mladi
domačini pripravili paintball poligon. 17. oktobra po kosilu ni bilo poležavanja, ampak
hud boj 16 vojakov in vojakinj vse do večera. Družinske zamere ali zavezništva, dobri ali
slabi sosedski odnosi - po petih urah boja je bil rezultat viden: praske, buške, odrgnjena
kolena in komolci, a vse je bilo pozabljeno ob užitku in sklenitvi »Še pridemo.« .Da pa
večer ne bi prehitro minil, smo povabili še nekaj prijateljev in organizirali kostanjev piknik
ter pokušino mošta, kar je dalo ideje za nove projekte. V predbožičnem času želimo
občankam in občanom veliko lepih trenutkov, v letu 2009 pa obilo adrenalina in energije.
Tomaž Lisec, ŠKD mladi Boštanj

6. mednarodni veteranski rokometni turnir Sevnica 2008
V Sevnici je v petek, 26. 9., in v soboto, 27. 9. 2008, potekal že 6. veteranski rokometni
turnir. Nastopilo je 8 moških in 7 ženskih ekip iz Slovenije in Hrvaške. Ekipe so igrale v
predtekmovalnih skupinah. Sevniški oldHANDsi so se pomerili s Trimom iz Trebnjega,
Dolom in Škofjo Loko ter bili boljši od vseh nasprotnikov. Odlično so igrale tudi oldPUNCE
in v svoji skupini osvojile 2. mesto, tako da so igrale za končno 3. mesto. V napeti tekmi
so izgubile proti ekipi Izole in na koncu osvojile 4. mesto. Zmagala je ekipa Akcije iz
Ljubljane, ki je v finalu premagala Dupljanske žabice. Bolje so se odrezali oldHANDsi,
ki so v finalni tekmi premagali Radeške gamse z rezultatom 8:7. Turnir se je zaključil v
prijetnem ambientu na sevniškem gradu, kjer so najboljši igralci in igralke prejeli nagrade.
ŽENSKE
1. mesto: Akcija Ljubljana
2. mesto: Dupljanske žabice
3. mesto: Izola

MOŠKI
1. mesto: oldHANDsi Sevnica
2. mesto: Radeški gamsi
3. mesto: Trimo trebnje

Janez Kuhar
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Šport in rekreacija
Lendaro odličen drugi v Dolenjskem pokalu 2008
V nedeljo, 19. oktobra, je v Bušeči vasi potekala zaključna prireditev v sklopu
Dolenjskega tekaškega pokala 2008. Skozi leto se je zvrstilo 24 tekem, za absolutno
končno razvrstitev je štelo 11 najboljših tekem posameznega tekača. Robert Lendaro iz
AK Sevnica se je udeležil 14 tekem, od tega je na štirih tekmah (17. gorski tek na Lisco,
2. Urbanov tek Metlika, Straški tek v Straži pri Novem mestu in 3. tek po lovskih stečinah
Trebelno) premagal vse tekmovalce in postal absolutni zmagovalec. Na ostalih tekih je
bil absolutno drugi ali tretji, v svoji kategoriji pa vedno zmagal. V absolutni razvrstitvi ga
je premagal le Primož Kobe, Fit klub. S tem je Robert ponovil svoj lanski uspeh, ko je bil
ravno tako v končni razvrstitvi Dolenjskega pokala v absolutni konkurenci odličen drugi,
v svoji starostni kategoriji pa je zmagal.
Vanja Lendaro

Zaključek nogometne lige

Mladi tekmovalci DBV IPPON Sevnica na državnem
prvenstvo v ju-jitsu
V soboto, 29. novembra, je ju-jitsu klub Tabor Maribor v okviru JJZS organiziral državno
prvenstvo v ju-jitsu, TEHNIKA Z, za mlade do 15 LET. Tekmovanja se je udeležilo 160
tekmovalcev, med njimi so bili tudi tekmovalci DBV IPPON RUCANOR iz Sevnice, ki so
osvojili 5 medalj.Naslov državnega prvaka je osvojil Sergij TERAŽ. 3. mesto in s tem
bronasto odličje so v svojih starostnih kategorijah dosegli Alja KOLMAN, Domen BOŽIČ,
Matjaž SIMONČIČ in Mateja BENCE. V kategoriji II. so 4. mesto osvojili Severin STEGENŠEK
in Žiga KOLMAN. Na 5. mesto pa so v kategoriji I. in II. uvrstili Miloš ŽVEGLIČ, Tjaž PRAH
in Mojca BENCE.
Miran GRUBENŠEK

Zaključila se je 2. nogometna liga Sevnica
2008, ki je bila razdeljena v skupini A in
B. V skupini B je prvo mesto zasedla ekipa
ARMAT 1, ki pod okriljem športnega društva
Šentjanž v občinski ligi igra že 30. sezono.
Ekipa je bila zelo uspešna, saj je v 16 kolih
zabeležila 14 zmag in 2 poraza, dosegla
136 golov, prejela pa le 31. Najboljši strelec
ekipe ARMAT 1 in tudi kompletne 2. lige je
Matej REPOVŽ, ki je dosegel 40 golov. Ker je
zanimanje za nogomet v ŠD Šentjanž veliko,
je bila pred štirimi leti ustanovljena še ena

Foto: DP tehnike
2008 MB

Foto: Ekipa Armat 1, prvaki 2. občinske
lige Sevnica - skupina B 2008

Krmelj LAN#6
V Krmelju na Dolenjskem je bil že 6. tradicionalni LAN party. Potekal je od 25. do 26.
oktobra v športni dvorani osnovne šole Krmelj. Zbralo se je okrog 80 najboljših igralcev
(g33kov), ki so se ekipno potegovali za najboljša mesta v treh različnih igrah: Call of
Duty2, Call of Duty4 in FIFA09. V igri Call of Duty2 je po napetem finalu zmagala ekipa
VANILLA, drugo mesto je zasegla ekipa domačinov KPG.gaming, tretje pa so osvojili
FRAGNATION. V Call of Duty4 je po enako zahtevnem finalu zmagala ekipa Intense
DIGITRON Gaming, drugo mesto so zasedli Team Benfingert, tretje pa GOTAIM. Ker pa
je bilo v igri Call of Duty4 malo manj ekip in smo igralcem zapolnili čas, smo organizirali
še dodatni turni Deathmatch v igri Call of Duty4. Zmagal je igralec ekipe BEFINGERT,
(Proof), drugo mesto je zastopal igralec ekipe GOTAIM, (Hexer) in zadnje, tretje mesto je
dosegel igralec ekipe BEFINGERT, (Bonaroci).
Igralci so imeli poleg igranja in sedenja za svojim računalnikom še druge možnosti
zabave. IGABIA je priskrbela štiri konzole Playstationa3, kjer so igralci igrali najnovejše
športne igre (NHL09, FIFA09, NBA09) v FIFA09 pa je bil tudi turnir, poleg konzol so
imeli na voljo še namizni tenis (pinkponk), v večernih urah pa je bila v bližnji diskoteki
zabava, na katero so bili povabljeni vsi igralci Krmelj-LAN#6. V nedeljo, približno ob 19.
uri, se je LAN party končal s podelitvijo nagrad najboljšim ekipam in igralcem. Nagrade
so bile praktične in odlikovane z medaljami. Že na LAN partyju smo slišali veliko pohval,
k tem pa so veliko pripomogli tudi naši pokrovitelji, posebno zahvalo pa si zasluži
sevniška občina, ki nas pri tem podpira in spodbuja. Vsem sponzorjem pa se zelo lepo
zahvaljujemo in si želimo še nadaljnjega sodelovanja.
Andraž Zupančič, Mladinska sekcija Krmelj
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ekipa, ARMAT 2, ki se je letos povzpela
pod sam vrh lestvice in osvojila 2. mesto.
Že nekaj let je glavni sponzor ŠD Šentjanž
domače podjetje ARMAT s svojimi partnerji,
kateremu se ob tej priložnosti zahvaljujemo
za pomoč, saj brez njih ne bi bilo teh
uspehov. Skrbimo pa tudi za podmladek,
kajti ekipi pionirjev in mlajših mladincev že
pridno trenirata . Ker v Šentjanžu še nimamo
primernega igrišča, domače tekme igramo
na igrišču v Krmelju. V zimskem času smo
se prijavili v zimsko občinsko ligo z ekipo,
ki smo jo sestavili iz obeh ekip. Tako bomo
poskrbeli za vzdrževanje forme in kondicije
do začetka nove sezone 2009, kjer bomo
ponovno poskušali ponoviti letošnji uspeh.
Toni Repše

Oglasi

nagrobni spomeniki,
oprema lokalov, poslovnih prostorov,
stopnice,
okenske police,
kuhinjski in kopalniški pulti,
fontane, tlaki,
svetovanje in projektiranje

KAMNOSEŠTVO
PROIZVODNJA, MONTAŽA IN TRGOVINA
NARAVNEGA KAMNA, MARMOR, GRANIT

Obrtna cona Boštanj,
Dol. Boštanj 56E,
tel.: (07) 81 62 080,
gsm: 041 613 724
info@gramasevnica.com
www.gramasevnica.com

NIZKE GRADNJE

15 let z vami!

ZEMELJSKA DELA in ROÈNA DELA,
ZUNANJE UREDITVE,
VRTNARSTVO,
GRADBENA MEHANIZACIJA,
PREVOZNE STORITVE

SREÈNO 2009

Iztok BENCE s.p., Dol. Boštanj 55c
Tel.: 07 81 60 760, Fax: 07 40 438, GSM: 041 619 248

Božièni koncert: ENCIJAN
Pevska skupina PD Lisca - Sevnica z gosti

Petek, 26. december, ob 18.30 uri
Farna cerkev v Sevnici

Info.: Toni 041 640 160
Januar 09
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Policija, kolumna
POLICIJA SVETUJE: Za večjo varnost pešcev
V prometu je pomembno, da različni udeleženci dobro vidijo druge in so jim tudi dobro vidni.
Prav zaradi slabe vidnosti pešcev se zgodi veliko nesreč, ki bi jih lahko preprečili. Pešci se
premalokrat zavedajo, kako slabo so opazni v temnih oblačilih. Zato je zelo pomembno, da
uporabljamo kresničke in druga odsevna telesa (trakove ipd.). Voznik opazi:
•pešca s kresničko že na razdalji 136 m;
• svetlo oblečenega pešca na razdalji 36 m;
• temno oblečenega pešca pa šele na razdalji 26 m.
26 metrov pa je tudi razdalja, ki jo pri idealnih pogojih prevozi voznik, da se lahko varno ustavi
pri hitrosti 50 km/h. Policisti pri delu opažamo, da pešci pogosto ne upoštevajo temeljnega
pravila, da morajo na cestah, kjer ni pločnikov, hoditi po levi strani ceste. Tako lahko vidijo
vozilo, ki jim prihaja nasproti in se pravočasno umaknejo, tudi če jih je voznik spregledal. Za prečkanje ceste se uporablja označen
prehod za pešce. Preden pešec stopi na prehod, se mora prepričati, da z leve in desne strani ni nobenega vozila na zadostni razdalji
(pri tem upoštevajte pot ustavljanja vozila), oziroma takrat, ko je voznik kulturno (in pravilno) svoje vozilo ustavil pred prehodom in
omogočil prečkanje ceste. Prečkanje ceste izven prehoda za pešce je dovoljeno, če na razdalji do 100 m ni nobenega označenega
prehoda za pešce, pri tem pa upoštevati dejstvo, da je cesto potrebno prečkati na dobro preglednem mestu. Pazite nase in na druge!
Jože Sladič,Vodja policijskega okoliša

Ulice otrokom
V ponedeljek, 13. oktobra, smo imeli na OŠ Blanca aktivnosti ob evropskem dnevu
prometne varnosti pod geslom Ulice otrokom, ki so potekale na v ta namen zaprtem
parkirišču pred KD Blanca. Zabavali in učili smo se ob štirih različnih točkah.
Napihovali smo balone, na katere smo zapisovali svoja mnenja in želje za večjo
varnost v prometu. Ker se radi igramo, smo se brž z avtomobili iz kartona zapodili
v zapleteni poligon. Svoje želje in pričakovanja smo izrazili z risbami, ki smo jih
narisali s kredami pred pošto. Tako bodo vsi, ki bodo obiskali pošto, videli, kaj jim
skušamo ob tem dnevu sporočiti. Tudi policisti niso pozabili na nas in so nas prišli
obiskat. Podrobno so nam razkazali policijska vozila in nam na kratko opisali svoje
delo. Šolska novinarja pa sva anketirala mimoidoče. Res smo se imeli super in se tudi
veliko naučili o prometni varnosti.
Anja Drstvenšek, Janoš Špan, 7.r.

EVINO ŽIVLJENJE
Ujela sem se v trenutek. Le kako sem se znašla na tako imenitni večerji z uglajenim mladeničem?
Jaz, vsa mladostniško zmedena in on, z urejenim življenjem, s cilji in na poti. Tam gospod igra
na klavir, restavracija je imenitno novoletno okrašena, natakarji uglajeno strežejo. Eva … ti si
popolnoma zmedena. Še bolj pa sem postala zmedena, ko sem se tisti hip vrnila v realnost ob
njegovem toplem, nežnem in nasmejanem pogledu. Mislim, da je vedel, kaj razmišljam.
Hrana je bila čudovita, okusna, zelo okusna. Mislim, da kaj takega še nisem jedla. Sicer sem se počutila
zelo prijetno in udobno, razen teh prebliskov, ki so švigali mimo mene. Najbrž zato, ker je to zame čisto
nekaj novega, pa tudi on je bil božansko lep in urejen. Tudi jaz sem bila lepa, ja tudi.
Vseskozi se sprašujem, če je prav, da sem pristala na to povabilo. Pa saj je samo večerja. Morebiti si predstavljam
vse preveč … Eva, prosim, nazaj v realnost! … Pripovedoval mi je o svojih študentskih letih, kar nekako me je prepričeval,
da ni tako starejši od mene. Halo, pa saj sem velika punca! No vseeno, strašno se je trudil in prijetno je bilo preživeti trenutke z njim.
Večer se je končal čisto normalno. A kaj je normalno, me sprašujete? Ja to, da sva se dogovorila, da se še dobiva … čisto prijateljsko.
Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom »ZA EVO« ali pa na elektronski naslov
info@kstm.si s pripisom »ZA EVO«.
Lupčka

Janez Pungerèar

Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.:07/81 80 451, MOB.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija

V kamnolomu KS Tržišèe je možno dobiti naslednje materiale:

SREÈNO

2009

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO, DRENAŽO

Material lahko prevzamete v peskokopu ali
vam ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji telefonski številki.
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ZIDARSTVO

gsm: 041/653 878

GRADNJE, SANACIJE DIMNIKOV
STORITVE Z DVIGALOM
GRADNJE, ADAPTACIJE STANOVANJ
PRENOVA KOPALNIC

SREÈNO in USPEŠNO 2009

Avtor: DANIJEL ŠMID DANNY,
www.zvezde.net / www.intervizija.si
PMCD 2008 - INTERVIZIJA

Kartoskop

Oddaja DANNYJEVE ZVEZDE
vsako nedeljo ob 21 uri na TV PAPRIKA.

Mesec januar 2009
Pred vami je prijazen in zelo prijetno obarvan mesec. Veliko dela in
novih priložnosti vas čaka in tudi dobrih navez ne bo malo. Previdnost
svetujem prvi teden pri izdatkih. Najboljše obdobje za poslovnost bo
v drugem tednu. Prevladovala bo rjava barva. Za ljubezen bo najboljši
tretji teden. Za finance pa bo pravi četrti teden. Počutje bo predvidoma
dobro skozi cel mesec. Dobro se boste lahko ujeli z rojenimi v aprilu.
Pozitivna številka je 12. Negativna pa 6. Za vaš osebni praznik vam želim
vse najboljše.

Pred vami je zaspan, počasen in po svoje tudi nekoliko utrudljiv mesec.
Najboljše se boste počutili v veseli in neobremenjeni družbi. Previdnost
svetujem pri denarju, športu in izdatkih. Prevladovala bo rdeča barva.
Za ljubezen bo najboljše obdobje v drugem tednu. Za poslovnost bo
ugoden čas v četrtem tednu. Za finance pa bo najboljši čas v drugem
in četrtem tednu. Najboljše ujemanje bo z rojenimi v maju. Pozitivna
številka je 4. Negativna pa 17.

Pred vami je miren in obenem ustvarijalen mesec. Novosti, prijateljstva
in intuicija bodo v samem ospredju. Previdnost svetujem pri poslovnih
odločitvah in veliki delavni vnemi. Prevladovala bo modra barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v tretjem tednu. Za poslovnost bo zelo
dober čas v prvem tednu. Za finance pa bo pravo obdobje v drugem
tednu. Počutje bo predvidoma konstantno skozi cel mesec. Zelo dobro
ujemanje bo z rojenimi v maju. Pozitivna številka je 9. Negativna pa 1.

Pred vami je mesec kreativnosti. Ustvarjalni in polni delavnega elana
boste zakorakali v novo obdobje. Poslom lahko namenite vso svojo pozornost že v prvem tednu. Za ljubezen bo najboljši drugi teden in tudi
nova prijateljstva se lahko dogajajo v tem času.Tretji teden pa bo ugoden
za izdatke. Prevladovala bo rumena barva. Počutje bo predvidoma dobro
skozi cel mesec januar. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v
mesecu decembru. Dobra številka je 11. Negativna pa 5.

Pred vami je mesec mešanih občutkov in razmišljanja. Zaključili boste
dela, ki ste jih planirali dokončati v preteklosti in se pripravljali na nova.
Prevladovala bo siva barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v prvem
tednu. Poslovno najboljši čas bo v drugem tednu. Za denar in splošne
finančne posle bo dober čas v tretjem tednu. Ustvarjalni boste in to se
bo izražalo tudi na vašem počutju. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete
z osebami rojenenimi v mesecu juniju. Pozitivna številka bo 4. Negativna
pa 10.

Pred vami je miren in prijeten mesec. Veliko novih izzivov vas čaka in
tudi novih idej vam ne bo manjkalo. Če boste dobro prisluhnili boste
hitro našli izziv. Najboljše obdobje za odnose, ljubezen in romantiko
bo v prvem tednu. Prevladovala bo bela barva. Za posle bo najboljši
drugi teden. Za denar in izdatke pa bo pravi četrti teden. Počutje pa bo
predvidoma konstantno skozi cel mesec. Dobro se boste lahko ujeli z
rojenimi v juniju. Pozitivna številka je 20. Negativna pa 4.

Pred vami je mesec sprememb. Dela in idej vam ne bo primanjkovalo.
Načrtovali boste nove posle, izzive in plane. Prevladovala bo črna barva.
Za ljubezen bo najboljši tretji teden. Za poslovnost bo zelo dobro obdobje že v drugem tednu. Finančno bo najbolj ugoden bo četrti teden.
Splošno najboljše pa se boste počutili sami s seboj in tistimi, katerim
zaupate. Najbolje se boste lahko ujeli z rojenimi v mesecu januarju. Pozitivna številka je 2. Negativna pa 7.

Pred vami je nekoliko nenavaden mesec. Spoznavali boste nove ljudi
a obenem si boste želeli miru in počitka. V ospredju bo razmišljanje,
kovanje novih načrtov in umirjanje. Prevladovala bo rdeča barva. Za ljubezen bo najboljši prvi četrti teden v mesecu. Za posle bo pravi tretji
teden. Počutje bo v večini dobro. Za denar in finance pa bo najboljši
čas v četrtem tednu. Dobro ujemanje bo z rojenimi v marcu. Pozitivna
številka je 18. Negativna pa 21.

Pred vami je mesec ljubezni, intuicije, dela in ustvarjanja. Ostanite na
realnih tleh, ko se bo to kar je do zdaj mirovalo pričelo premikati v
vašo korist. Bodite mirni in preudarni. Prevladovala bo bela modra barva.
Za ljubezen bo najboljše obdobje v prvem tednu. Za posle bo pravo
obdobje v drugem tednu. Finančno bo najboljši čas v tretjem tednu.
Poskrbite le za svoije najboljše počutje. Razgibavanje bo prava stvar. Zelo
dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu septembru. Dobra
številka je 3. Negativna pa 5.

Pred vami je deloven, miren in obenem prijeten mesec. Mirno se lahko
posvetite ljubezni in ste pri tem uspešni. Isto velja za odnose. Prevladovala bo zelena barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v prvem tednu.
Poslovno najboljši čas bo v tretjem tednu. Za denar in splošne finančne
posle bo pravi čas v drugem tednu. Počutje bo najboljše v tretjem in
četrtem tednu. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z osebami rojenenimi v mesecu avgustu. Pozitivna številka bo 22. Negativna pa 9.

Pred vami je miren in spokojen mesec. Veliko boste razmišljali in kovali
nove plane. Zmernost in odločnost vas bosta varovali pred novimi
razočaranji. Prevladovala bo bela barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v četrtem tednu. Za poslovnost bo zelo dober čas v drugem tednu.
Za finance pa bo pravo obdobje tretjem tednu. Počutje bo prijetno skozi
celoten mesec. Zelo dobro ujemanje bo z rojenimi v februarju. Pozitivna
številka je 13. Negativna pa 6.

Pred vami je zelo ustvarjalen prizanesljiv in delaven mesec. Za posle bo
najboljši že prvi teden. Za ljubezen drugi teden in za izdatke pa tretji
teden v mesecu. V četrtem tednu se lahko posvečate sebi in tistim, ki
vam veliko pomenijo kajti to obdobje bo zelo stimulativno za nove odnose. Prevladovala bo bela barva. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete
z rojenimi v mesecu oktobru. Pozitivna številka bo 1. Negativna pa 13.

VELIKI GRAJSKI KARTOSKOP
Napoved iz kart za eno leto vnaprej. Prejmete 12 listov dolgo napoved, ki je zapečatena. Potrebujemo
samo Vaš datum rojstva. Izdelal ga je Danny Danijel Šmid. Za samo 5,00 EUR ga lahko kupite v pisarni
vodiča na gradu, v Doživljaju v Trgovskem centru Boštanj, na upravi KŠTM ali po naročilu na
info@kstm.si preko pošte (plačilo ob prevzemu).
Pohitite in ne zamudite zanimive ponudbe.
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 61 070, www.kstm.si
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SMOTER, KREON, AFRODIZIAK, DIEN, KONTRAŠ, TAJO, BAKARA, ŽELODEK, ONAN, VA, HELIOS, VG, ETANOL,
STRAH, NEC, NEAL, ELA, KRI, RJA, PIJ (geslo): ELTON JOHN.

Razvedrilo

ŠKOTSKI
REFORMATOR IZ
16. ST.
(JOHN)

AMERIŠKO
MESTO V
CONNECTICUTU

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

MEHKA
SLADKORNA
MASA ZA
BONBONE

EGON
PRETNER

NAJSTAREJŠI
ODDELEK
JURE

POGINULA
ŽIVAL

Konzerva

SLOVENSKI
PLANINSKI
DELAVEC
(ALOJZIJ)

Samski moški občuduje mlada dekleta na plaži. Obrne se k prijatelju
in mu reče:
- Koliko svežega mesa!
- Zate že, ko si sam, jaz pa imam
svojo konzervo s seboj!

MIŠI
PODOBEN
LETAJOČ
NOČNI
SESALEC
ALEŠ
KLINAR
NEMŠKA
SMUČARKA
(MARTINA)

ANGLEŠKI
NOGOMETAŠ
(MICHAEL)
PISATELJICA
MUCK

IKS IN
DEVETA
ČRKA
ABECEDE

Tabornik

VAREKINA
OBER

FINSKI
PESNIK
HELLAAKOSKI

DUHOVNIK

MANJŠE
VODNO
PLOVILO

PRIPOVEDOVALEC
PROSTAŠKIH ŠAL
UGRIZ
JAMA ZA
STROJENJE
KOŽ

ANTIČNO
GLEDALIŠČE

NAJVEČJI
KITAJSKI
FILOZOF
(ZI)
KRATKOČA

ŠVICARSKI
MATEMATIK
(LEONHARD)
RASTLINSKI PAS

ZASLON
MITOLOŠKI
TEBANSKI
KRALJ
OTROŠKI
ZOBJE
HRIBOVJE
V INDIJI,
ODRASTEK
DEKANA

SPOLNO
DRAŽILO
KONTRABASIST
(NAREČNO)
STAVBA ZA
KONCERTE

VRSTA
OGLJIKOVODIKA
REKA NA
PIRENEJ.
POLOTOKU
ŽVENKETANJE

IGRA S
KARTAMI
SLOVENSKI
PESNIK
(FRAN)
BIBLIJSKI
IZMIKAČ
TIČKA
BRUSNI
KAMEN

MAJHEN
ŽELOD
GRŠKI BOG
SONCA
PIANIST
BERTONCELJ

VILI
AMERŠEK

VINKO
GLOBOKAR
DOLGA
VRSTA
BOJAZEN

ČISTI
VINSKI
CVET

ANTON
JANŠA

DOTIK
ŽOGICE
NA MREŽI
PRI
TENISU

AMERIŠKA
IGRALKA
(PATRICIA)

TEKOČINA
V ŽILAH

?

PISATELJICA
PEROCI
IME VEČ
RIMSKIH
PAPEŽEV

ŽELEZOV
OKSID

EULER: švicarski matematik
FONDAN: zmes za bonbone

HELIOS: grški bog sonca
KREON: tebanski kralj

Tabornika se pogovarjata:
- Mlajši brat mi je strgal dve
knjigi.
- To si moral preklinjati!
- Tabornik ne preklinja! Pretepel
sem ga.

Zadnja novica
RADO
LIKON

ŽIVA
VABA,
VABNIK

CILJ

Vicoteka

NAJVEČJE
KITAJSKO
MESTO

Nekje nad Kitajsko je prišlo do
pretepa v boeingu 747-400
s 300 potniki. Letalo je bilo
namenjeno na Portugalsko.
Po prvih poročilih naj bi šlo za
teroristični napad, ki pa so ga
potniki preprečili.
Naš poročevalec je sporočil, da
naj bi se s pilotom sprl Slovenec
Zlatko Z. Po letalu naj bi kričal:
“Jaz lahko kupim cel avion, ne
pa le arašidov, ki mi jih noče dati
vaša stevardesa.”

Abstraktna slika
Abstraktni slikar potoži prijatelju:
- V zelo nerodnem položaju sem.
Ustvarjam portret neke gospodične, ta pa zdaj zahteva, da ji
spremenim barvo oči.
- Ali je to tako težko narediti?
- Seveda, ker sem pozabil, kje
sem ji narisal oči.

®

Prijateljstvo je največje darilo,
ki ga lahko podarimo drug drugemu.
IN REKSI

B5
52 barvnih strani
izhaja 20. v mesecu
1,99 €
10% popust in darilo za

VSEBINA
igre, uganke in ostale
miselne zanke
in Reksijev
nabiralnik
nagrade in

Lisette Favier

Res dobra
revija
za mlade
reševalce!

Nagrade za mesec JANUAR:
1. nagrada: knjiga Obsavska stoletja, ki jo podarja
Sevnica
2. nagrada: kosili za dve osebi, ki ju podarja
Ajdovec, Jože Gorišek s.p., Trg svobode 1, 68,
Sevnica,
3. nagrada: dve vstopnici za kino, ki ju podarja
Sevnica

KŠTM
Hotel
8290
KŠTM

Tokrat je srečo pri žrebu rešitev križank za december
delila pridna tajnica KŠTM Sevnica Marjeta Lamovšek.
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Oglasi

HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP

Konec leta spet je èas,
da povemo si naglas
vse, kar v srcu si želimo
zdaj, ko staro šlo je mimo.
SREÈNO 2009!

Kmeèka zadruga Sevnica z.o.o.,

Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

Tel.: n.c. 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si
Vrtni center DALIA, (sadike vrtnin, okrasnega cvetja, semena,
zemlja, gnojila, darilni program...)

tel.: 07 81 63 638

Kmetijska trgovina KOC LENART, (škropiva, gnojila,

SREÈNO,
ZDRAVO
2009

tel.: 07 81 63 630

rezervni deli, stroji,orodja, krmila, hrana za živali.)

Trgovina z gradbenim materialom SIMON,

tel.: 07 81 63 634

(ves osnovni in specialni gradbeni material,
dostave s hiapom na dovozna mesta...)

Grajska mesnica s svežim mesom,
tel.: 07 81 63 644

Trgovina z živili in mesnica
s svežim mesom IZIDOR,
tel.: 07 81 63 660

SEDEŽ: Cesta 4. julija 134, 8270 KRŠKO
UPRAVA: Blanca 7, 8283 BLANCA
Tel.: 07 48 80 920
Fax: 07 48 80 921
E-mail: info@sadjarstvo-blanca.si
ENOTE: DE Hladilnica Blanca
DE Èanje
DE Loka pri Zidanem Mostu

SREÈNO
2009

Pridelava jabolk na 125 ha.
Prisotnost na trgu preko celega leta.
Zagotovitev visoko kvalitetnih svežih jabolk
Trženje pod blagovno znamko EVROSAD.

G.M.P.

G.M.P. LUZAR
JOŽE LUZAR s.p., ŠKOCJAN 72
Tel.: 07 30 76 014, fax: 07 30 77 810
GSM: 041 629 442

NIZKE GRADNJE
DOBAVA IN PROIZVODNJA
GRADBENEGA GRAMOZA IN PESKA

SREÈNO 2009

AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

NOVAK

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

Mirko NOVAK
Tel.: 07/81-62-960
Fax: 07/81-62-961
GSM - PREVOZI:
041 637 443

e-pošta: mirko.nov@siol.net

GSM - TURIZEM:
051 389 330

SREÈNO 2009
Januar 09
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Naj bo duh božiènih in
novoletnih praznikov
z vami skozi celo leto.
Vesel božiè in sreèno
novo leto 2009.

Topline ob božiènih praznikih
in zdravja v letu 2009 želi

Gostilna
Repovž

Tel.:+386(0)7 81 85 661
e-mail: gtm.repovz@siol.net
www.gostilna-repovz.si

KOLEKTIV LEKARNE SEVNICA SE V TEH
PRAZNIÈNIH DNEH PRIDRUŽUJE MNOGIM
ÈESTITKAM IN NAJLEPŠIM ŽELJAM.

SREÈNO 2009

Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81 61 620

MEGA RAKETE

VULKANI

PIROTEHNIKA
BATERIJE

PRSKALICE

FONTANE
RIMSKE SVEÈKE
Kolesarski Center Sevnica

