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Beseda 
odgovorne 
urednice

Ne morem mimo tega, da vam ne bi zaupala 
svojih spoznanj ob novoletnih praznikih, 
ki so sicer že daleč za nami. Kjerkoli sem 
bila, sem med ljudmi opazila neizmerno 
toplino, prijetne nasmehe in srečne obraze. 
Silvestrovanje na prostem je bilo fantastično 
in vesela sem, da nam je kot organizatorjem 
uspelo na plano privabiti toliko ljudi. Čestitke 

iz grajske skrinje

in voščila so deževala. Velikokrat sem med 
ljudmi slišala iskrene besede, ki ti sežejo do 
srca. Vse prireditve so bile lepo obiskane in 
pri ljudeh je bilo, kot da bi pozabili na vsak 
dan in se predali toku dogodkov.
Zadnjič, ko sem se vračala s sprehoda, sem 
srečala nekoga, ki ga na videz poznam. V avto 
je spravljal pohodniško opremo in se obrnil. 
Zaželela sva si lep dober dan in spregovorila 
nekaj besed o prijetnem dnevu. Ampak, to ni 
bil le mimoidoči neoseben pozdrav. Bila je 
toplina, bil je nasmeh in bila je sreča. Čisto 
preprosto in brez razloga. Takšna srečanja 
in takšni pozdravi nam napolnijo dušo in 
vdihnejo energijo. Vsak iskren pozdrav in 
pogled se nam vrne ... tako malo je treba.

Petra Pozderec

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 6.250 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 prispevki za rubriki Šolski zvonec in 
Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.

Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek prevzema avtor. Uredniški odbor 
ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.

Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.

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 besedil. 
Prispevkov in fotografij ne vračamo.

Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica, www.artes-studio.com

Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: info@kstm.si, tip@kstm.si
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 marca 2008, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. februarja 2008. 
Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v 
elektronski obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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Proračun občine Sevnica za leto 
2008

Občinski svet občine Sevnica je na 10. 
redni seji, 12. decembra lani, sprejel 
odlok o proračunu občine Sevnica za leto 
2008, ki je objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 119/2007 z dne, 24. 12. 2007, in na 
spletnih straneh občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si).
Prihodki proračuna znašajo 19,66 
mio EUR. Proračun je uravnotežen, 
kar pomeni, da so zagotovljeni viri za 
uresničitev vseh proračunskih ciljev. 
Del virov v vrednosti 1,16 mio EUR bo z 
zaključnim računom za letos prikazan v 
presežku, saj vsa načrtovana sredstva iz 
leta 2007 ne bodo porabljena. V letu 2008 
se bo občina zadolžila v skupnem znesku 
1,1 mio EUR za pokritje naložb s področja 
gradnje vodovodov in Centralne čistilne 
naprave Sevnica. Pogoj za pridobitev 
posojila so projekti, ki so sofinancirani s 
sredstvi EU. 
Naslednja grafikona prikazujeta sestavo 
prihodkov in odhodkov v letu 2008:
Naslednji grafikon prikazuje vrednost 
skupnih prihodkov v zaključnem računu 

proračuna za leto 2006, v načrtovanem 
zadnjem veljavnem proračunu, to je 
rebalansu B za leto 2007, in pričakovanih 
prihodkov za leto 2008:

Prihodki nominalno rastejo glede na 
leto 2007 za dobrih 20 odstotkov. Rast 
gre pripisati predvsem večji soudeležbi 
državnega proračuna k projektom, ki 
se bodo izvajali v občini, in sredstev 
kohezijskega sklada EU pri občinskih 
naložbah, kot so centralna čistilna naprava, 
ureditev vodovodov v občini in ureditve 
cestnega omrežja.
Naslednji grafikon prikazuje vrednost 
skupnih odhodkov v zaključnem računu 
proračuna za leto 2006, v načrtovanem 
zadnjem veljavnem proračunu, to je 
rebalansu B za leto 2007 in načrtu za leto 
2008:

Tudi odhodki v celoti bodo v letu 2008 
predvidoma zrasli za dobrih 20 odstotkov, 
saj morajo slediti naložbenemu ciklu, ki 
narekuje participacijo lastnih sredstev k 
naložbam, sofinanciranim z evropskimi 
sredstvi.
Naslednji grafikon prikazuje vrednost 
naložbenih odhodkov in transferov v 
zaključnem računu proračuna za leto 
2006, v načrtovanem zadnjem veljavnem 
proračunu,  to je rebalansu B za leto 2007 
in načrtu za leto 2008:

Naložbeni odhodki in transferi proračuna 
občine Sevnica so v primerjavi z letom 
2007 večji za dobrih 71 odstotkov. Takšna 
izjemna rast v primerjavi s tem letom se 
kaže v začetku gradnje velikih komunalnih 
sistemov, kot so vodovodi in čistilne 
naprave. 
Občina Sevnica bo v prihodnjih letih 
prednostno uresničevala projekte, ki jih 
sofinancirata EU in državni proračun, in 
bodo potekali več let zapored. Treba je 
izkoristiti vire, ki so na voljo v programskem 
obdobju 2007-2013. Glede na vire, ki so na 

voljo, in projekte, ki jih občina  načrtuje 
in uresničuje, je težava zagotavljanje 
zadostnih lastnih proračunskih virov. 
Kljub temu se v občini ne bo zmanjševal 
standard javnega sektorja in krajevnih 
skupnosti, ki se financirajo iz proračuna. 
Poleg projektov, ki so neposredno 
vključeni v proračun, bodo v občini 
letos in v prihodnjih letih potekali tudi 
projekti obnove državnih cest, ki jih bo 
financiralo ministrstvo za promet. Urejali 
se bodo tudi omrežje cest in vodotoki ob 
gradnji HE Blanca, kar bo tudi financiral 
državni proračun. Tako bosta potekali 
rekonstrukcija ceste skozi Sevnico, Krmelj, 
krožišče pri Petrolu in rekonstrukcija 
nadvoza Orehovo. 
Nekateri večji projekti v Občini Sevnica v 
letu 2008:
- povezava vodovodnih sistemov 
Studenec, Primož, Tržišče, Krmelj in 
Šentjanž (804.000 EUR),
- obnova državnega cestnega omrežja 
z rekonstrukcijo ceste skozi Orehovo, 
Sevnico, Krmelj, Krmelj–Šentjanž (2,4 
mio EUR),
- obnova lokalnih cest, ki so namenjene 
regionalni povezavi (Križišče–Hinjce–
Gabrijele),
- dokončanje gradnje brvi na Šmarčni,
- gradnja kanalizacije in centralne 
čistilne naprave (5,7 mio EUR v letu 2008, 
od tega kohezijski sklad 2,3 mio EUR, 
MOP 1,9 mio EUR, Občina Sevnica 1,5 
mio EUR),
- komunalna ureditev Drožanjske ceste 
(700.000 EUR),
- obnova Ajdovskega gradca (52.000 
EUR),
- zadnji obrok za nakup prostorov za 
knjižnico (583.000 EUR),
- dograditev prostorov za vrtec pri OŠ 
Loka (240.000 EUR), 
- začetek gradnje Vrtca Ciciban, 
- gradnja prizidka za borilne športe pri 
OŠ Krmelj,
- projekti za gradnjo OŠ Tržišče, 
- naložbena sredstva za KS (1,3 mio 
EUR).
Občina Sevnica bo tudi v prihodnje 
zagotavljala pogoje za ureditev novih 
poslovnih in stanovanjskih con s pripravo 
občinskega prostorskega načrta in 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Občina Sevnica bo v sodelovanju z 
ministrstvom za okolje in prostor in 
ministrstvom za promet pripravila 
prostorsko dokumentacijo za umestitev 
v prostor in gradnjo mostu na Logu, za 
ureditev ceste in novega nadvoza prek 
železniške proge v Šmarju in podvoz v 
Dolenjem Boštanju. Pri projektu gradnje 
centralne čistilne naprave in prostorskih 
ureditvah ob gradnji HE Blanca bosta 
potrebna dobra koordinacija zahtevnih 

občinske strani
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projektov in sodelovanje s krajevnimi 
skupnostmi in krajani na območjih 
ureditev.

Postopek izbiranja izvajalca in 
položaj projekta gradnje centralne 
čistilne naprave Sevnica

Projekt Čistilna naprava in kanalizacijski 
sistem Sevnica obsega gradnjo čistilne 
naprave za 9900 prebivalcev in 
kanalizacijskega sistema s pripadajočimi 
objekti v dolžini 10.200 metrov. Republika 
Slovenija je z Evropsko skupnostjo 
24. januarja 2003 podpisala finančni 
memorandum in si s tem zagotovila 
sofinanciranje skupnega posavskega 
projekta gradnje kanalizacijskega sistema 
v Krškem in gradnje čistilne naprave ter 
kanalizacijskega sistema v Brežicah in 
Sevnici s sredstvi kohezijskega sklada v 
znesku 10,2 mio EUR nepovratnih sredstev 
za Posavje. Sredstva bodo po odobritvi 
zahtevka za podaljšanje memoranduma v 
Bruslju na voljo najdlje do 31. decembra 
2010. Do takrat mora biti projekt končan. 
Občina Sevnica je prvi javni razpis glede 
predmetne naložbe začela leta 2004. 
Končan je bil po skoraj enoletnem 
odločanju v revizijskem postopku. Objava 
prvega razpisa je bila v uradnem glasilu 
EU in Ur. list RS 23. 4. 2004. Ministrstvo 
za finance, CFCU, je 13. oktobra 2004 
zahtevalo razveljavitev razpisa, ker so 
določene informacije prišle v javnost, kar 
je v neskladju z mednarodnimi standardi. 
Občina Sevnica je po navodilih ministrstva 
razveljavila prvi razpis. Na razveljavitev 
razpisa se je 10. decembra 2004 pritožilo 
podjetje WTE Avstrija, ki je menilo, da 
mora biti izbrano za izvajalca projekta. 
Državna revizijska komisija je sprejela 
dokončen sklep šele 18. oktobra 2005 po 
skoraj enoletnem odločanju, s katerim je 
zahtevek za revizijo zavrnila in podjetje ni 
bilo izbrano za izvajalca del. 
Zato je bilo treba spet pripraviti javni razpis, 
ki se je začel s sklepom o začetku postopka 
oddaje javnega naročila za projekt Čistilna 
naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, 
ki obsega gradnjo čistilne naprave z 
zmogljivostjo 9900 PE ter kanalizacijskega 
sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 
10.200 metrov«. Predmetno javno naročilo 
je občina objavila v Uradnem listu RS, št. 
55/06, z dne 26. maja 2006, in v Uradnem 
listu EU. 
Tudi drugi javni razpis ni bil uspešen, saj 
občina zaradi neizpolnjevanja formalnih 
pogojev ni prejela nobene pravilne in 
sprejemljive ponudbe. Na predpisanem 
obrazcu ponudnik namreč ni navedel 
denarne enote.
Po določbah novega zakona o javnem 
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naročanju se je občina Sevnica zaradi 
pospešitve postopka oddaje javnega 
naročila odločila nadaljevati izbiranje 
ponudnika po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi. Obvestilo o postopku 
javnega naročila je bilo tako objavljeno 
v Uradnem listu RS, 16. marca 2007, in 
Uradnem listu EU.
Do datuma za oddajo ponudb sta bila na 
razpisno dokumentacijo vložena zahtevka 
za revizijo, ki nista bila popolna. Zaradi 
vloženih zahtevkov za revizijo je občina 
Sevnica podaljšala čas za odpiranje ponudb 
na 8. maj 2007. Komisija za odpiranje in 
ocenjevanje ponudb je tako 8. maja 2007 
javno odprla vse prispele ponudbe in 17. 
maja 2007 opravila nadaljevanje postopka 
s pogajanji. 
Občina Sevnica je 28. junija 2007 izdala 
obvestilo o oddaji javnega naročila za 
projekt Odvodnja in čiščenje odpadnih 
voda v povodju Spodnje Save – čistilna 
naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, 
št. projekta 2002/SI/16/P/PE/008/2, na 
podlagi katerega je bil izbran ponudnik 
Nivo, d. d., iz Celja. 
Pogodba za predmetno naložbo, ki obsega 
projektiranje, pridobitev gradbenega 
dovoljenja, gradnjo, poskusno obratovanje, 
pridobitev uporabnega dovoljenja in 
šolanje kadrov, je bila z izbranim izvajalcem 
sklenjena v vrednosti 12.949.791,60 
EUR z vključenim DDV. Projekt bo 
financiran iz sredstev Evropske unije, 
in sicer kohezijskega sklada v vrednosti 
5.120.427,00 EUR (39,54 odstotka), iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije 
ministrstva za okolje in prostor v vrednosti 
4.303.056,02 EUR (33,23 odstotka ), 
sredstev proračuna občine Sevnica v 
vrednosti 2.150.778,75 EUR (16,61 
odstotka) in sredstev okoljskih dajatev za 
odpadne vode v vrednosti 1.375.529,83 
EUR (10,62 odstotka).
Temeljna ideja projekta je, da se z 
gradnjo kanalskih zbirnikov vzdolž 
reke Save in njenih pritokov Sevnične, 
Drožanjskega potoka, Florjanskega potoka 
in Mirne zbere vse odpadne vode in se jih 
transportira do čistilne naprave na Logu, 
kjer se jih ustrezno očisti in spusti v Savo. 
Zaradi usklajevanja projekta z gradnjo HE 
Blanca je izvajalec izdelal spremenjeno 
idejno zasnovo, ki je v postopku recenzije. 
Recenzijski komisiji predseduje dr. Uroš 
Krajnc z Inštituta za ekološki inženiring 
Maribor. Po potrditvi idejne zasnove se bo 
začel postopek za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Predvideva se pridobitev petih 
delnih gradbenih dovoljenj. Začetek 
gradnje je predviden za pomlad 2008. 
Konec avgusta 2009 je po časovnem načrtu 
predviden tehnični pregled, za njim pa leto 
dni poskusnega obratovanja.
Občina Sevnica se bo trudila, da bo po vseh 

zapletih okrog izbiranja izvajalca skupaj z 
dokončno izbranim izvajalcem, podjetjem 
Nivo, d. d., Celje in nadzorom DDC 
svetovanje in inženiring v sodelovanju s 
krajani uspešno in pravočasno končala ta 
zahteven ekološki projekt.

Podpis pogodbe za rekonstrukcije 
državnih cest v območju HE Blanca

V prvih dneh leta je bil v dvorani 
sevniškega gradu slavnostni podpis 
pogodb za rekonstrukcijo odseka ceste R3-
679 Sevnica-Brestanica, od železniškega 
prehoda Gobovce do odcepa za Lončarjev 
Dol, in za rekonstrukcijo ceste G1-
5 Sevnica-Krško, odsek od betonarne 
Hribšek do odcepa za Zavratec ter odsek 
od odcepa za Zavratec 400 metrov proti 
Domu Impoljca. Pogodbe so podpisali 
predstavniki ministrstva za promet, 
Direkcije RS za ceste in Javno podjetje 
Infra, d. o. o., kot naročnika ter predstavniki 
družb SCT, d. d., Ljubljana, CPM, d. d., 
Maribor in Cestno podjetje Ljubljana, d. d., 
za izvajalce. Podpisana je bila še pogodba 
za rekonstrukcijo ceste G1-5 Celje-Sevnica-
Krško, odsek Dom Impoljca do odcepa za 
gradbišče HE Blanca, ki so jo podpisali 
predstavniki ministrstva za promet, 

Direkcije RS za ceste in Javno podjetje 
Infra, d. o. o., kot naročnika in predstavnik 
družbe CGP, d. d., Novo mesto za izvajalca 
del – konzorcij CGP, d. d., Novo mesto 
in Nivo, d. d., Celje. Slavnostni govornik, 
župan občine Sevnica Kristijan Janc, je 
poudaril pomembnost ureditev državnih 
cest ob gradnji HE Blanca, ki bodo v 
povezavi s še preostalimi načrtovanimi 
infrastrukturnimi ureditvami, kot so most 
na elektrarni Blanca, most na Logu in 
druge, pomembno pripomogle k večji 
voznosti in pretočnosti prometa v občini.

Ureditve na Planinski cesti v Sevnici

Župan Kristijan Janc se je sestal s 
predstavniki krajanov Planinske ceste. 
Pogovarjali so se o ureditvi pločnikov ob 
državni cesti. Ureditev regionalne ceste 
z gradnjo hodnikov za pešce od rondoja 

Slavnostni podpis pogodb na sevniškem gradu 
(Foto: V. Zupančič)
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v Šmarju do mosta pri Kopitarni je 
vključena v prvo etapo obnove ceste skozi 
Sevnico, ki se bo zaradi pritožbe na izbor 
izvajalca na državno revizijsko komisijo 
izvajal v prihodnjem letu. Občina Sevnica 
bo poskrbela tudi za vzdrževanje javnih 
površin oziroma brežin nad bloki ob 
Planinski cesti.

Ureditev križišča pri Petrolu v 
Sevnici

V sklopu že večkrat omenjene ureditve 
regionalne ceste Sevnica-Blanca skozi 
Sevnico je predvidena celovita obnova 
križišča pri Petrolu, na katero se navezuje 
tudi umestitev novega trgovskega centra 
na mestu nekdanjega TVD Partizana. 
Preureditev tega križišča v krožno je predmet 
posebne projektne dokumentacije, ki 
jo je v osnovi pridobila Direkcija RS za 
ceste, vendar se je izkazalo, da je zaradi 
umestitve trgovske dejavnosti v to okolje in 
posegov v območje glavne železniške proge 
projekte treba dopolniti z dokumentacijo 

za ureditev ravenjskega križanja glavne 
železnice s Savsko cesto. Občina Sevnica je 
zelo zainteresirana za prometno-tehnično 
kakovostno in čimprejšnjo izpeljavo 
navedenih ureditev in poskuša aktivno 

prispevati k vsem potrebnim korakom 
za doseganje skupnega končnega cilja. V 
ta namen je bil s predstavniki Holdinga 
Slovenske železnice, Direkcije za ceste in 
projektantov dopolnjenih cestnih ureditev 
sestanek za uskladitev aktivnosti, zlasti 
izdelave potrebne projektne dokumentacije 
za ureditev ravenjskega prehoda. Tudi v 
tem primeru je bilo dogovorjeno, da se 
pristojni v zvezi tehničnih izhodišč za 
izdelavo projektne naloge za potrebno 
dokumentacijo sestanejo v januarju 2008 
na sedežu Sekcije za vodenje prometa v 
Celju, ki je pristojna za upravljanje odseka 
glavne proge Dobova-Zidani Most na 
območju Sevnice.

Obnova ravenjskih prehodov na 
regionalni cesti Sevnica-Blanca 

V sklopu ureditev cestne infrastrukture ob 
gradnji akumulacijskega bazena HE Blanca 
so predvidene tudi obnove ravenjskih 
prehodov regionalne ceste Sevnica-Blanca 
z glavno železniško progo Dobova-Zidani 
Most. Ker v postopkih priprave državnega 
lokacijskega načrta za HE Blanca niso bili 
dovolj celovito zajeti vsi vidiki teh posegov, 

zlasti s stališča križanja cest z železnico, 
je treba interese investitorja in nosilcev 
posegov z upravljavci cestne in železniške 
infrastrukture dokončno uskladiti. V ta 
namen se je pristojna komisija za ravenjske 
prehode pri ministrstvu za promet ta teden 
spet sestala s predstavniki Infre, Direkcije 
RS za ceste in Holdinga Slovenske železnice 
na sedežu podjetja Infra, d. o. o., v Sevnici. 
Na podlagi predhodno pripravljenih 
predlogov in tistih, ki so jih predstavili 
projektanti cestne infrastrukture, so bile 
obravnavane različne možnosti rešitve 
križanja ceste in proge zlasti na območju 
Blance in Gobavc pri Sevnici. Reševanje 
problematike je tehnično zahtevno in 
močno vpeto v časovne in finančne okvire 
sprejetega državnega lokacijskega načrta 
za gradnjo HE Blanca. Projektantom 
in investitorju posegov so bile podane 
nekatere usmeritve, dogovorjena pa je 
bila tudi ponovna obravnava dopolnjenih 
rešitev v januarju 2008.

Srečanje župana z gospodarstveniki

V decembru 2007 je bilo na sevniškem 
gradu že tradicionalno srečanje 
gospodarstvenikov. Organiziral ga je 
župan občine Sevnica Kristijan Janc s 
sodelavci, poleg 40 gospodarstvenikov 
in novinarjev  sta se ga udeležili tudi 
predstavnici ministrstva za delo družino 
in socialne zadeve, in sicer Romana 
Tomc, generalna direktorica Direktorata 
za delovna razmerja in pravice iz dela, 
in Damjana Košir, vršilka dolžnosti 
generalne direktorice Direktorata za trg 
dela in zaposlovanja. Po krajši uvodni 
predstavitvi občine Sevnica je v. d. vodje 
oddelka za gospodarske dejavnosti Vlasta 

Kuzmički predstavila rezultate občinskih 
razpisov s področja gospodarstva v letu 
2007. V nadaljevanju je župan Kristijan 
Janc predstavil večje projekte, kot so 
ureditev Savske ceste, ureditev vodovodov, 
komunalna infrastruktura Drožanjska, 
gradnja OŠ Tržišče, HE Blanca, CČN 
in preostale, ki prihajajo v občino v 
letih do 2010 in jih financirata država 
in EU. Ob koncu prvega dela je Anton 
Koren, direktor zavoda za zaposlovanje, 
predstavil še nekaj statističnih podatkov 
in težav, s katerimi se spopadajo na 
področju zaposlovanja. V drugem delu 
so bili na vrsti konstruktivna vprašanja 
in predlogi sevniških gospodarstvenikov 
predstavnicama ministrstva. Po končanem 
uradnem delu so udeleženci nadaljevali 
druženje v Felicijanovi dvorani, kjer so se v 
sproščenem ozračju pogovorili o aktualnih 
zadevah gospodarstva.

Odprtje novega trgovskega centra 
Mercator v Boštanju

V petek, 14. decembra 2007, je svoja vrata 
v poslovni coni Boštanj odprl Mercator 
Trgovski center Sevnica. Objekt ima skoraj 
2500 m2 uporabnih površin. Trgovina 
Mercator supermarket zavzema 1000 
m2, trgovina Modiana 130 m2, Trgovina 
Državna založba Slovenija 95 m2, Lokal 
Palma 65 m2, trgovina Beti 30 m2, 
Cvetličarna Fric 40 m2, prodajalna nogavic 

Cesta od rondoja v Šmarju do mostu pri 
Kopitarni (Vir: Občina Sevnica)

Cesta od rondoja v Šmarju do mostu pri Cesta od rondoja v Šmarju do mostu pri 

Skica umestitve poslovno-trgovskega centra 
Špar v prostor (Vir: Občina Sevnica)

Ravenjski cestno-železniški prehod pri 
Stillesu v Sevnici (Vir: Občina Sevnica)

Ravenjski cestno-železniški prehod na 
Dolnjem Brezovem (Vir: Občina Sevnica)

Srečanje z gospodarstveniki 
(Foto: V. Zupančič)
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in perila Fabiani 35 m2, Frizerstvo Mitja 
35 m2, v objektu pa bo tudi Info točka 
javnega zavoda KŠTM Sevnica. Okrog 
objekta je 120 parkirnih mest. Izvajalec 
Begrad, d. d., Novo mesto je objekt zgradil 
v izredno kratkem času, saj se je gradnja 
začela avgusta. Ob odprtju je donacijo v 
vrednosti 4000 EUR prejela KS Boštanj 
za obnovo dvorane TVD Partizan Boštanj. 
Objekt sta odprla predsednik uprave 
Poslovnega sistema Mercator, d. d., Žiga 
Debeljak in župan Kristijan Janc. 

Prvi dokumentarni film o Ajdovskem 
gradcu

V decembru 2007 je bila na sevniškem gradu 
premierna predstavitev dokumentarnega 
filma producenta in režiserja Bojana 

Kostevca o Ajdovskem gradcu. Film 
zanimivo prikazuje pomemben kulturni 
spomenik v občini Sevnica, ki je javnosti 

postal bolj znan po arheoloških izkopavanjih 
pod vodstvom dr. Timoteja Knifica v 
sedemdesetih letih. Predstavljen je tudi 
tridimenzionalen pogled na naselbino. 
Film bo obogatil kulturno-zgodovinsko 
dediščino ter turistično in kulturno 
ponudbo občine. Številni obiskovalci so 
producentu in ustvarjalcem čestitali za 
dobro opravljeno delo. Čestitkam se je 
pridružil tudi podžupan Srečko Ocvirk.

Praznovanje novega leta

Ob koncu starega in ob vstopu v novo leto 
2008 so številne občane, ki so napolnili 
prireditveni prostor v novem delu Sevnice, 
dobro ogreli člani ansambla Modrijani. 

Župan Kristijan Janc je vsem zbranim 
zaželel srečno in uspešno novo leto, nebo pa 
je razsvetlil ognjemet. Župan je vse dobro 
zaželel tudi zbranim na prireditvenem 
prostoru v Krmelju. 

Vir: Občina Sevnica

Podpisane tri pomembne pogodbe za 
ceste ob HE Blanca

JP Infra, d. o. o., Sevnica je ob gradnji 
HE na spodnji Savi odgovorna za ureditev 
spremljevalne vodne, lokalne in državne 
infrastrukture. Na področju državne 
infrastrukture je bil 4. januarja narejen 
velik korak v smeri nadaljevanja del, ki 
sovpadajo z gradnjo akumulacijskega 
bazena HE Blanca, ki vpliva na cestno 
omrežje gorvodno od zajezitvenega objekta. 

Odseke cest je treba ustrezno rekonstruirati 
in urediti spremljevalne objekte. DRSC in 
JP Infra kot investitorja ureditev državne 
cestne infrastrukture na območju HE 
Blanca sta z izvajalci del v poročni dvorani 
na gradu Sevnica podpisala tri pomembne 
pogodbe za odseke cest. Gre za zadnji večji 
sklop oddaj del izvajalcem ob gradnji HE 
Blanca. 
Pogodba iz 3. sklopa obsega rekonstrukcijo 
odseka regionalne ceste R3-679 Sevnica-
Brestanica, pogodbo so podpisali Vili 
Žavrlan, direktor DRSC in Ana Gračner, 
direktorica JP Infra, d. o. o., za investitorja 
in predstavniki izvajalcev, konzorcij: za 
SCT, d. d., Ljubljana Robert Kuzman, 
izvršni direktor za nizke gradnje, za CPM, 
d. d., Mojca Zapušek, direktorica družbe, 
in za CPL, d. d., Bojan Hočevar, direktor 
komercialnega področja. Vrednost del iz 
pogodbe je 4.097.603,35 EUR brez DDV. 
Lokacija del je levi breg Save med Sevnico 
in Vranjskim potokom, v skupni dolžini 
1530 metrov. Gre za ureditvena dela 
opornih in voziščnih konstrukcij, ureditev 
mostu prek Vranjskega potoka in cestnega 
priključka za Lončarjev Dol. 
Isti podpisniki so podpisali tudi 
2.278.624,93 EUR (brez DDV) vredno 
pogodbo za rekonstrukcijo ceste G1-5 
Celje–Sevnica–Krško (sklop 5). Gre za 
rekonstrukcijo glavne ceste v skupni dolžini 
1350 metrov, locirano na desnem bregu 
Save na območju med betonarno Hribšek 
in Impoljskim potokom. Dela obsegajo 
ureditev podpornega zidu, pilotne stene, 
voziščne konstrukcije in prepustov čez 
potoka Kamenca in Impoljski potok. 
Pogodbo za 6. sklop, za rekonstrukcijo 
ceste G1-5, sta predstavnika investitorjev 
podpisala z direktorjem družbe CGP, 
d. d., Novo mesto Marjanom Pezdircem. 
Dela bodo izvajali skupaj z družbo Nivo, 
d.d. Celje. Vrednost pogodbenih del je 
1.410.183,20 EUR (brez DDV). Na desnem 
bregu Save med cestnim priključkom 
do jezovne zgradbe in sadovnjakom 
Impoljca je 1930 metrov skupna dolžina 
odseka ceste in priključkov, ki jo je treba 
rekonstruirati. Med pogodbena dela sodijo 
še ureditev kamnite zložbe, prepustov 
čez Čagoški potok in potok Podturn ter 
ureditev propusta za ribjo stezo pri jezovni 
zgradbi HE Blanca. 
Pogodbena dela morajo biti končana do 
konca septembra letos. 

Pripravila: Vojka Alif

Donacija Poslovnega sistema Mercator, d. d., 
Krajevni skupnosti Boštanj 

(Foto: V. Zupančič)

Odprtje Mercatorjevega centra v Boštanju 
(Foto: V. Zupančič)

Arheološko najdišče Ajdovski gradec danes 
(Foto: B. Kostevc)

Poznoantična Ajdovska naselbina

Producent in režiser Bojan Kostevc 
(Vir: B. Kostevc)

Silvestrovanje v centru Sevnice 
(V. Zupančič)
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Knjižnica Sevnica 

Knjižnica Sevnica se je 6. septembra 
preselila v nove prostore na Prešernovi 
ulici 1 v Sevnici. Novi, večji prostori 
nam omogočajo organiziranje različnih 
prireditev. 
Najmlajše člane knjižnice enkrat na mesec 
povabimo na pravljično urico, za druge 
pa prirejamo enkrat na mesec potopisna 
predavanja.  
Tri pravljične urice, ki jih pripravlja naša 
knjižničarka, so že za nami, ob 3. decembru, 
ko praznujemo ta veseli dan kulture, pa 

smo na srečanje z najmlajšimi bralci v 
knjižnico v Sevnici in v izposojevališče v 
Krmelju povabili pesnico, pisateljico in 
pravljičarko Anjo Štefan. 
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki 
ga praznujemo 20. novembra, nas je obiskal 
prevajalec Jakob J. Kenda in razveselil 

ljubitelje knjig o Harryju Potterju.
V oktobru smo v novi knjižnici organizirali 
tudi prvo potopisno predavanje. Po svileni 
poti nas je od Slovenije do Indije popeljal 
Tadej Bernik. Novembra smo pripravili v 
počastitev občinskega praznika razstavo 
domoznanskega gradiva, predavanje 
Vinka Šeška in razstavo fotografij Ljuba 
Motoreta. Decembra smo v knjižnico 
povabili alpinista Tomaža Humarja.
Zadnjo prireditev v letu 2007 je pripravila 
družina Pavkovič. Obiskovalci so si lahko 
ogledali projekcijo kratkih filmov Franca 
Pavkoviča, razstavo fotografij Igorja 
Pavkoviča in predstavitev spletnega portala 
(www.pavkovic.si). 
Knjižničarji smo v novih prostorih zelo 
zadovoljni, glede na odzive pa so nad novo 
knjižnico navdušeni tudi uporabniki. Vse, 
ki še niste utegnili obiskati knjižnice na 
novi lokaciji, vabimo, da pridete! 
      
   Knjižnica Sevnica

Obiskal nas je Miklavž 

Že je tukaj december, to je mesec, ko nas 
obiščejo kar trije dobri možje. Prvi je že 
prišel v sredo, 5. decembra. Ta dan nas je 
obiskal Miklavž, ki je bil oblečen v prelepo 
obleko in kar je najpomembnejše, imel 
je velik koš in vrečo v rokah. Nismo ga 
pričakovali tako zgodaj, zato je bilo naše 
presenečenje toliko večje. Povedal je, da je 
prišel, ker je izvedel, da smo bili tudi letos 
zelo pridni. Snel je koš, odvezal vrečo in na 
mizo stresel različne sladke dobrote. Mi pa 

Krasimo in praznujemo

Tehniški dan Krasimo in praznujemo je 
postal na šoli že tradicionalen. Tudi letos 
smo ga izvedli v prvem decembrskem 
tednu.
Za uvod v ustvarjalno dopoldne smo 
poslušali potopisno predavanje o Zambiji. 
Ob pomoči slik, glasbe in predmetov nam 
je Jure Urek predstavil zanimivosti o tej 
afriški državi. 
Nato smo se učenci od 5. do 9. razreda 
razdelili v božično-novoletne delavnice. 
V eni izmed desetih delavnic so izdelovali 
božične koledarje, v drugi svečnike iz 
makaronov. Nekateri so delali smrečice iz 

papirja in angelčke, na katere so napisali 
lepe misli, drugi pa so naredili copatke, 
primerne za dekoracijo. Ena skupina 
je ustvarila božične pajacke, drugi pa 
so šivali vzorce na voščilnice. Čeprav 
je še zimski čas, so učenci že porisali 

smo mu v zahvalo zapeli in ga povabili, naj 
nas obišče tudi prihodnje leto. 

Miklavž se je kar hitro poslovil, saj je moral 
še drugam, kjer so ga prav tako nestrpno 
pričakovali. Mi pa smo se po njegovem 
odhodu še dolgo sladkali in se veselili. 
Zdaj že nestrpno pričakujemo prihod 
drugega dobrega moža in upamo, da bo 
tudi njegov koš tako poln, če ne še bolj. 
Hvala vsem dobrim možem!
      
    Sožitje Sevnica 

Tečaj športnega plezanja

V športno-plezalnem odseku Aranea, PD 
Lisca, smo v jeseni organizirali že drugo 
začetno šolo športnega plezanja. Trudili 
smo se osvojiti vozle, vrvno tehniko, 
izboljšati plezalno tehniko in nenazadnje 
premagati strah pred višino. Inštruktorica 
Sandra Voglar je za nas lepo skrbela in 

tudi korita za rože. Petošolci so naredili 
tridimenzionalne snežinke, ker bi radi 
pričali sneg. Zelo navdušeni so bili učenci 
v frizerski delavnici. Frizerka jim je uredila 
bolj ali manj nore frizure. Najbolj pa je 
dišalo iz učilnice gospodinjstva, kjer so 
pekli orehove piškote in rolado. 
Da bi bilo vzdušje res veselo in praznično, je 
poskrbela skupina učencev, ki je napeljala 
lučke in okrasila jelko. Vsi pa smo na koncu 
na hodniku pripravili razstavo izdelkov, ki 
smo jih ustvarili.

Barbara Fister, 
8.r, OŠ Krmelj

nas učila skrivnosti premagovanja ovir. 
Težave smo imeli s pravilnim stopanjem, 
koordinacijo nog in rok, včasih smo bili 
tudi površni, česar si v steni res ne moremo 
privoščiti, saj je življenjskega pomena. 
Sandra nam je privzgojila tudi ljubezen do 
težav. Ko jih premagamo, smo močnejši. 
Proti koncu tečaja je bilo strahu vse manj, 
pod skalo se je razlegal smeh. Postali smo 
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samostojni. Spust po vrvi, česar smo se vsi 
bali, pa je postal mala malica! Rok Brilej je 
skrbel za koordinacijo, vmes pa nam je še 
on pokazal kak svoj trik. 
Radi se vračamo v dvorano, še raje pa 
v naravna plezališča. Skala je le skala! 

Šolo smo uspešno zaključili Luka, naš 
najmlajši član, ki nas je vse prekosil s svojo 
ambicioznostjo. Marjeta se vedno prismeje 
in nas razvedri. Andreja stoji ob strani in 
se nam nasmiha, sploh če Barbara spet na 
vrhu vpije na skalo. To motivira tudi Jurija, 

da hitro napreduje. Miha vedno najde 
tolažilno besedo za vse, ki obupujemo nad 
seboj. Mojmirju pa podeljujemo nagrado 
za posebne dosežke. 

Barbara Nemec
Foto: Rok Brilej

Podelitev pokalov 

Štiriindvajsetega novembra je Zveza 
motoklubov Slovenije podelila pokale 
državnim prvakom v spretnostni vožnji z 
motornimi kolesi za leto 2007. Podelitev 
je potekala v Šentjakobskem gledališču v 
Ljubljani. 
Tekmovanja iz spretnostne vožnje z 
motornimi kolesi so odlična priložnost, da 
motorist izpopolni znanja in spretnosti v 
obvladovanju motornega kolesa. Ta znanja 
so lahko pogoj za preživetje, ko se motorist 

znajde v kritični situaciji, na kakršne 
je mogoče naleteti na cesti. Motoristi 
tekmujejo in se preizkušajo v tehniki varne 
vožnje. Dobitniki pokalov kategorijah so:

JUNIOR
1.  Jure Šmid
1.  Žan Rijavec
2.  Nik Bence
2.   Žan Ocepek
3.  Lucija Roglič

od 350 do 750 
1.  Janez St. Prosenik
2.  Tomaž Knez
3.  Gregor Vodopivc

NAD 750 
1.  Andraž Magdič
2.  Janez Ml. Prosenik
3.  Radovan Hribar

ENDURO, CROSS, SUPERMOTO do 650
1.  Tomaž Knez
2.  Primož Knez
3.  Žiga Pungertnik

CHOPPER
1.  Toni Janežič
2.  Iztok Bence
3.  Denis Dolinšek

LADY CUP
1.  Karmen Rednak
2.  Nina Mikec

Termini tekmovanja, ki jih organizirajo 
moto klubi po vsej Sloveniji pod okriljem 
ZMKS, bodo objavljeni na koledarju 
prireditev ZMKS za leto 2008. Vabljeni vsi 
ljubitelji motorizma.

Karmen Rednak

V VDC je veselo

Tako so organizatorji poimenovali 
prireditev, s katero so se predstavili konec 
novembra. Kratica pomeni Varstveno-
delovni center, nastopajoči so bili predvsem 
iz Sevnice. 
Povedali in prikazali so nam, kaj v VDC 
počnejo. Zjutraj se zberejo in začnejo 
delo. Vmes se morajo nekoliko pretegniti 
in spočiti, zato malo potelovadijo. To 
so tudi slikovito prikazali s telovadbo in 
zabijanjem na gol in metanjem na koš. 
Radi gredo na kakšen izlet, pa tudi pojejo 
in plešejo. Prikazali so še lutkovno igrico 

o treh gozdnih živalih, v kateri pa zaradi 
prebrisanosti lisice niso delovali nič kaj 
prijateljsko. Za konec so se peljali na morje 
in tam počeli vse mogoče vragolije. Morje 

je valovalo, nastopajoči so bili opremljeni 
kot pravi turisti: z očali, klobuki in vsem 
drugim potrebnim. 
Najbrž so se na odru zabavali; prav tako 
vesele in razposajene pa smo se počutili 
tudi mi v dvorani – to si upam sklepati 
po veselih izrazih na obrazih, močnem 
ploskanju in pohvalnih besedah na koncu. 
Gledalci smo bili veseli takšne prijetne, 
radožive predstavitve, ki je vsem iz 
varstveno-delovnega centra omogočala 
nastopanje. 
 

Za Sožitje Sevnica
Majda Sečen

o treh gozdnih živalih, v kateri pa zaradi 

Svetleče jaslice v Tržišču

Že četrto leto zapored so marljivi jasličarji 
iz Tržišča združili svoje moči, uporabili še 
nekaj umetniškega navdiha, izoblikovali 
nove figure in 10. decembra prižgali 
svetleče jaslice na hribu ob glavni cesti. 
Dodali so obzidje, dimnikarja, božička in 
jelena. V dar iz Žabje vasi pa so dobili žabi. 
Za postavitev jaslic so potrebovali tri tedne 

svojega prostega časa, hrib pa je prekrit s 
približno 2000 metri svetleče vrvi in prav 
toliko dolžinskimi metri železa. 
Vsak dan je svetleče mestece na hribu 
opazovalo veliko mimoidočih, vrhunec pa 
je bil na božični večer, ko so jasličarjem 
(Janez in Mirko Kukec, Tine Pečnik, Ferdo 
Kovač, Matjaž Golob) na pomoč priskočili 
še vaščani, Turistično društvo Tržišče, 
Aktiv kmečkih žena in tržiški gasilci ter 

pripravili odlično kulturno prireditev in 
pogostitev za približno 1000 obiskovalcev. 
Božično zgodbo pa so med obiskovalce 
širile tudi žive jaslice iz Šmarčne. 
Božični večer je čudovito uspel. Sneg, ki 
je močno naletaval, in soj bakel pa sta 
prijetnemu božičnemu večeru v Tržišču 
dodala še nekaj čarobnosti.
Fantje imajo že nove zamisli za prihodnje 
leto, obljubljajo pa tudi pester kulturni 
program, saj bodo jaslice že pete 
zapovrstjo.
Hvala vsem sponzorjem, ki so omogočili 
svetleče jaslice, nastopajočim in vsem, 
ki ste dali delček sebe k božični zgodbi v 
Tržišču. Leto 2008 pa naj bo polno zdravja 
in prijetnih trenutkov, ki bodo naredili 
vsak dan lepši.

Saša Kralj
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po sledeh naravnih in kulturnih bogastev

 PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA

Po sledeh naravnih in kulturnih bogastev občine Sevnica je naša stalna spremljevalna rubrika v Grajskih novicah, ki želi informirati 
in predstaviti osnovne podatke in osrednja bogastva znamenitosti na območju občine Sevnica. Gradovi, azaleja, cerkve, arheološka 
najdišča, kozolci, gradiči, kmečka poslopja, kapele, stara orodja, mostovi, kranjska lilija, hoteli, drevesa, stolpi, ljudsko bogastvo 
… Avtorji in soavtorji projekta so posamezniki, ki opazujejo, preučujejo in poznajo lokalne znamenitosti in bogastva, o čemer 
priča njihovo delo in nenazadnje tudi njihove izdane knjige. Svojo strokovnost so prepletli z ljubeznijo in spoštovanjem do svojega 
domačega okolja. Želja in velik uspeh za snovalce rubrike bo sodelovanje vas, bralcev te rubrike, ki vas pozivamo, da tudi sami 
sodelujete in nam pošljete svoje prispevke ali ideje, kaj bi lahko v tej rubriki lahko še predstavili. Še vedno velja rek, da »vsi ljudje 
vse vemo«, vendar moramo to umetje prenašati drugim, predvsem mladim, da se bogastvo za večno ne pozabi in izgubi. Našo 
stalno rubriko in njen pomen je potrdilo tudi Ministrstvo za kulturo, ki ta projekt tudi sofinancira.  

Oltarna slika sv. Nikolaja

V župnijski cerkvi v Sevnici visi na steni ob 
levem sprednjem stranskem oltarju velika 
oljna slika farnega zavetnika sv. Nikolaja 
ali Miklavža, upodobljenega z veduto 
Sevnice iz leta 1884. 
Da so župnijsko cerkev v Sevnici posvetili 
sv. Nikolaju, ki je zavetnik mornarjev, 
čolnarjev, brodarjev in ribičev, je povsem 
razumljivo. Sava, ki teče mimo Sevnice, je 
bila od Rimljanov ena glavnih prometnih 
poti. V Sevnici je bilo pomembno rečno 
pristanišče vse do zgraditve železnice od 
Zidanega Mosta do Zagreba leta 1862.
Kronika Župnijskega urada Sevnica poroča, 

da je bil drugo nedeljo v adventu leta 1884 
slovesno blagoslovljen nov, sedanji veliki 
oltar sv. Nikolaja. Ob tem je bila narejena 
tudi velika oltarna slika sv. Nikolaja (olje na 

platnu), delo doslej še neznanega avtorja. 
Slika, ki so jo v postnem in adventnem 
času s posebnim mehanizmom dvignili 
pred nišo s kipom farnega zavetnika, 
prikazuje svetnika s spodaj upodobljeno 
veduto Sevnice, gradom in čolnarji na Savi. 
Slika zelo spominja na veduto Sevnice na 
litografiji Karla Reicherta iz okrog leta 
1864 (Reichert: Einst und jetzt, Graz, 
1864). 

Na naši sliki je pod sv. Nikolajem v 
škofovskem oblačilu, obdanem z angeli, 
upodobljena Sevnica s strnjenim nizom 
trških hiš, med katerimi dominirata obe 
cerkvi: velika neoromanska triladijska 
župnijska cerkev sv. Nikolaja iz leta 1862 
in podružnična cerkev sv. Florijana, katere 
zvonik na sliki ima še baročno čebulasto 
streho. Nad krajem se dviga sevniški grad z 
Lutrovsko kletjo. V ospredju slike so vidni 
čolnarji na deroči Savi, ki hitijo na pomoč 

svojim kolegom v drugem potapljajočem se 
čolnu. Zadnji se v stiski obračajo po pomoč 
k svojemu priprošnjiku sv. Nikolaju. 
Slika je bila domnevno obnovljena leta 
1909, sočasno z obnovo velikega oltarja, 
istega leta pa je cerkev dobila tudi barvna 
okna (vitraže) in bila poslikana. Neznani 
mojster, ki je sliko obnovil, jo je delno 
preslikal in pri tem zakril nekatere 
detajle. 
V desetletjih po drugi svetovni vojni so 
opustili običaj dvigovanja slike v postnem in 
adventnem času. Ko so leta 1978 prezbiterij 
v cerkvi preuredili po novih liturgičnih 
predpisih, so mojstri ob dvigovanju ravni 
tlaka sliko, ki je stala spuščena zadaj za 
oltarjem, preprosto zazidali v spodnjem 
delu. Sliko je po 18 letih »odkril« tedanji 
novi župnik mag. Ciril Slapšak. Posledica 
zazidave in vlage sta bila povsem uničena 
okvir in platno v spodnjem delu slike.
V letu 2005 so stekla prizadevanja za 
obnovo slike. Delo je bilo je zaupano 
konservatorju in restavratorju Francu 
Kokalju iz Ljubljane. Slika je bila napeta 
na nov okvir in očiščena, poškodovana 
mesta so bila podlepljena in retuširana. 
Uničeni spodnji del slike je bil dodan s 
platnom in poslikan po rekonstrukciji. 
Ob raziskavi barvnih nanosov so bili pod 
vrhnjo plastjo ponekod najdeni starejši. 
V zgornjem delu slike je bilo odkritih pet 
angelskih glavic, ki obdajo sv. Nikolaja, 
pa tudi svetnikova oblačila (plašč, štola in 
škofovska kapa) so bila v drugih barvah. 
Konservator-restavrator je sliko obnovil 
v prvotni podobi, kot je bila ob svojem 
nastanku. Obnovljena slika je bila odkrita 
in blagoslovljena na dan farnega zavetnika 
sv. Miklavža, 4. decembra 2005.

Zoran Zelič

Slika pred obnovo (Foto: Zoran Zelič)

Slika po obnovi. (Foto: Ljubo Motore)
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po sledeh naravnih in kulturnih bogastev

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

Grajske novice še vedno ponujajo prostor za legende in zgodbe, ki so povezane z zgodovino, ljudmi in dogodki v naši občini. Zgodbe iz stare skrinje 
objavljamo v časopisu in na spletnih straneh KŠTM Sevnica. Avtorje prosimo, da poleg zgodbe pripišejo še svoje ime, priimek, naslov in telefonsko 

številko, da bomo lahko uskladili način in velikost objave. Zgodbe nameravamo objaviti tudi v knjigi.
Vse zgodbe pričakujemo na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, ali po spletni pošti (info@kstm.si).

Boštanjski naravni biser zaklenjen s 
ključavnico

Če vprašate boštanjske lovce, vam bodo 
potrdili, da je vhod v boštanjsko podzemno 
jamo Rajna peč zaprt s kovinskimi vrati 
in je na njih pritrjena ključavnica. Tja pa 
razen lovcev tako ne pride nihče. 

Kmalu bo štiri leta, odkar je izšla knjiga 
"Boštanj, vas rumenega sleča", v kateri so 
podrobno opisane razmere in prikazani 
podatki o podzemni jami Rajna peč, 
vendar to odnosa do tega naravnega bisera 
ni v ničemer spremenilo. Če bi kdo v 

Sevnici na cesti vprašal deset mimoidočih, 
ali vedo, kje je podzemna jama Rajna peč, 
bi si upal že vnaprej napovedati odgovore. 
Ali jama res ni zanimiva niti za ljubitelje 
narave, Turistično društvo Sevnica, 
občinske službe?
Jamarska zveza Slovenije ima o tej jami 
zanimive zapiske in tehniške podatke. Iz 
poročil o obisku jame je razvidno, da so jo 
obiskovali že od konca 17. stoletja. Anton 
Štrucel, upokojeni finančni uradnik iz 
Slovenskih Konjic, ki je jamo obiskal leta 
1886, je v svojem poročilu zapisal, da bi 

lahko jama po prostornosti in kapnikih 
dosegla ali celo presegla Postojnsko jamo. 
Pred drugo svetovno vojno so jamo vsako 

leto obiskali salezijanci z Radne. Po 
njihovem pripovedovanju naj bi bila dolga 
vsaj 3,5 kilometra, imela naj bi celo dve 
jezeri, ki so ju salezijanci prevozili s čolni. 

S to jamo pa je povezana še ena zgodba. V 
njej je bival od leta 1935 do 1936 Valentin 
Podstenšek, zadnji slovenski puščavnik. Po 
žalostnem dogodku z njegovo zaročenko 
se je odločil za samotno, puščavniško 
življenje. Najprej v bližini svojega doma 
blizu Slovenj Gradca, nato v Rajni peči v 
Boštanju. Tu je zbolel, zato so ga prepeljali 
v sirotišnico, pozneje pa v bolnišnico v 
Krško, kjer je 4. marca 1936 umrl, star 
35 let. Pokopali so ga na bolnišničnem 
pokopališču, ki ga danes ni več. 
Predstavljamo vam cerkvico sv. Danijela 
na Razborju, kjer je njegov rojstni kraj. Na 
cerkvenem pokopališču je nagrobna plošča 
z napisom umrlih družine Podstenšek, 
kjer je tudi njegovo ime, čeprav tam ni 
pokopan. 

Iz njegove knjige Puščavnikovi verzi, ki 
je izšla leta 1935, vam posredujemo del 
njegovih pesmi. Pesem opisuje tragični 
dogodek, ko je zaročenkin oče, ki je strel 
namenil njemu, ustrelil lastno hčer. Umrla 
je v njegovem naročju. 

Leta tri sva se poznala, 
leta nedolžnega življenja,
Se sreče svoje radovala
v veselju brez trpljenja. 

Ali glej, Bog ni hotel, da našel bil
bi posvetno srečo.
Mi pelina kupo polno je nalil
in poslal mi težko je nesrečo.

Oče od deklice mi ljubljene
je zvezi naj’mi bil nasproten,
ko izve za načrte moje, njene, 
do skrajnosti je bil togoten.

Je v gozdu bila tratica, 
ah, tratica zelena.
Kjer mi mija Anica
obljubila je, da bo mi žena.

Enkrat zopet tam sediva
na tratici zeleni, 
šepetaje govoriva
o sreči moji, njeni.

Iz gozda se zabliska strel, 
na me je bil oddan, 
je v srce Anico zadel, 
v prsi nje deviške, v levo stran.

Glasno Anica zavpije
in v naročje se mi zgrudi, 
v grozi strašni se mi srce vije, 
v grozi, boli vse prehudi.

Še enkrat milo me pogleda, 
na ustih trpek ji smehljaj, 
več hip se drugi ne zaveda -
njen zadnji čutil sem vzdihljaj.

Niso ptičke žvrgolele, 
več na drevju tam sedeče, 
cvetke niso več dehtele -
priče b’le so strte sreče.

Prošlo je vse, le spomin
se včasih vrača mi nazaj, 
tedaj pa v srcu globočin
vstane mi velik: »Zakaj?« 
      
  Cvetko Zupančič

Kmalu bo štiri leta, odkar je izšla knjiga 

Sevnici na cesti vprašal deset mimoidočih, 
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turistična zveza

Najštevilnejša predstavitev aktivnih 
društev To smo mi do zdaj 

Letošnja predstavitev 45 aktivnih društev iz 
skoraj vseh krajevnih skupnosti v sevniški 
občini je bila nekaj posebnega za društva 
in organizatorje KŠTM in TZOS. Tokrat 
so bile vključene krajevne skupnosti kot 
soorganizatorji, udeleženci so dobili 
malico, poskrbljeno je bilo tudi za glasbo. 
Dobro so se odzvale krajevne skupnosti,  

ki so povezale svoja društva in jih 
zainteresirale, da so se predstavili 
skupaj z območja ene KS. Tako so bile 

najštevilnejše zasedbe društev iz Tržišča, 
Studenca, Zabukovja, Šentjanža in drugih. 
Največji aplavz je dobila predstavitev 
tržiških društev, zelo so se potrudili tudi 
Krmeljčani in Studenčani in pokazali, kako 

so združeni močni in uspešni. Udeleženci 
so si poleg mraza zapomnili prireditev 
To smo mi 2007 tudi po dobrem vročem 
golažu in prijetnih zvokih ansambla Franca 
Ocvirka po končani prireditvi.    
V prihodnje naj bi se prireditev selila po 
krajevnih skupnostih in bi jo organizirali 
ob tamkajšnji tradicionalni prireditvi, 
kot meni večina. Tako bi pomagali 

organizatorju k atraktivnosti in številnosti 
obiska, sodelujočim društvom pa bi 
zagotovili večjo pozornost krajanov. 

Zdravko Remar

Žegnanje konj na Topolovcu

Na Topolovcu nad Boštanjem smo 
topolovški konjeniki kljub nič obetavni 
vremenski napovedi za štefanovo pripravili 
drugo žegnanje konj. Večina konjenikov 
je krenila iz Boštanja na dobro uro dolgo 
pot po pravi zimski idili, ki je bila naporna 
za konje in njihove spremljevalce. Naši 

konjenici so se pridružili tudi prijatelji 
konjeniki iz Rimskih Toplic in Kolka s 
svojimi konji. Posebna paša za oči sta bila 
prikupna ponija. Naklonjeno nam je bilo 
tudi vreme, saj nas je med žegnanjem, 
ki ga je opravil župnik Fonzi Žibert, ki 
je konjenikom in tudi njihovim konjem 
zaželel zdravja, sreče in čim manj poškodb, 
pozdravilo tudi sonce. 
     Niko Redenšek ml. 

Foto: Jure Kmetič 

Jesenski dogodki na Razborju pod 
Lisco

Medtem ko se narava v jeseni umiri in leže 
k zasluženemu počitku, pa družabno in 
kulturno življenje po poletnem zatišju na 
Razborju spet zaživi in se razcveti. Za to 
poskrbi predvsem tukajšnje društvo KŠTD 
Blaž Jurko, ki vsako jesen na novo oblikuje 
program prireditev. Tiste, ki so že bile, so:
•13. oktober: 15. obletnica Ljudskih pevk 
z Razborja, ki je najslovesnejši dogodek 
jeseni in zime na Razborju;

•20. oktober: drugi koncert učencev 
Bogdana Hočevarja; 

•27. oktober: Razborski večer v oktobru, 
ki je naznanil začetek desete sezone 
Razborskih večerov; osrednji gost Jože 
Andolšek iz bližnjega Boštanja, glasbeni 
gosti Dravograjski oktet in slikarka Jožica 
Petrišič;
•11. november: Martinova nedelja pri sv. 
Joštu pod Lisco s pokušino mladega vina;
•17. november: predstavitev kraja Mirna z 
osrednjim predavanjem dr. Marka Marina 
o obnovi Speče lepotice – gradu Mirna in 
predstavitvijo društev z Mirne;

•24. november: Razborski večer v 
novembru – osrednja gostja Meta Tavčar 
in Rudi Tavčar, glasbeni gosti Njivski 
kvintet iz Podkraja pri Velenju, umetnik 
Vojko Špajzer;

•9. december: po nedeljski maši 
tradicionalno miklavževanje s čarodejem 
in obdaritvijo sv. Miklavža za otroke in 
obdaritev ter družabno srečanje za naše 
babice in dedke;
•16. december: slovo deklet iz komune 
in koncert mladinskega pevskega zbora 
Gimnazije Ledina iz Ljubljane v župnijski 
cerkvi na Razborju;
•24. in 25. december: žive jaslice v župnijski 
cerkvi na Razborju pri polnočnicah in pri 
maši na božični dan;

•26. december: žegnanje konj na štefanovo 
na Selah pod Lisco, kjer se je zbralo več 
kot 20 konj s svojimi lastniki.
Verjamemo, da smo vas prepričali, da je 
zima v naših hribih in hribovskih vaseh 
lepa in prav nič dolgočasna. Podobno 
razgibano in družabno bo na Razborju 
tudi v prvih mesecih novega leta, zato vas 
vabimo, da nas pridete obiskat.

Justina Pompe in Matej Imperl
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KŠTM Sevnica

Novoletno dogajanje - fotoreportaža

1.  Koncert Alye (Foto: Rok Petančič)
2. DJ Dark (Foto: Rok Petančič)
3. DJ Guli (Foto: Rok Petančič)
4. Klovnesa Mika Maka 
(Foto: Rok Petančič)
5. To smo mi - Loški zeliščarji 
(Foto: Ljubo Motore)
6. To smo mi - ansambel Franca Ocvirka 
(Foto: Ljubo Motore)
7. Čarovnik Niko (Foto: Rok Petančič)
8. Koncert Godbe Sevnica 
(Foto: Ljubo Motore)
9. Modrijani (Foto: V . Zupančič)
10. Voščilo župana (Foto: V.  Zupančič)
11. Silvestrovanje z Modrijani 
(Foto: V.  Zupančič)
12. Mega štrudl (Foto: V.  Zupančič)

Donatorji

GEN ENERGIJA, 
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško
INFRA, d.o.o.,
Trg svobode 9, 8290 Sevnica
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
RAFAEL, d.o.o., 
Savska cesta 24, 8290 Sevnica
KIWI SHOP SEVNICA, 
Naselje heroja Maroka 0N,8290 Sevnica
VITAE, D.O.O., Konjiška vas 39, 3210 
Slovenske Konjice
MIRT COMMERCE d.o.o., 
Blanca 62, 8283   Blanca
HSE INVEST d.o.o., 
Trg svobode 9, 8290 Sevnica
POINT.ER IT d.o.o., 
Dolenji Boštanj 55, 8294 Boštanj
TERMOGLAS d.o.o., 
Dolenji Boštanj 54 f, 8294 Boštanj
KS ZABUKOVJE, Zabukovje nad Sevnico 
16/d, 8292 Zabukovje
KS TRŽIŠČE, Tržišče 23, 8295 Tržišče
MARKET SEVNICA – FRANŠIZA TUŠ, 
Prešernova ulica 3, 8290 Sevnica
KS KRMELJ, Krmelj 52, 8296 Krmelj
DOLENJSKA PROJEKTIVA, d.o.o. 
Foesterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto
RADIO KRKA, Ljubljanska cesta 26, 8000 
Novo Mesto
AVTOMATI ARMIČ d.o.o.
Radio KUM, Trg svobode 11, 1420 Trbovlje
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KŠTM Sevnica

Športni dom premajhen za 
obiskovalce koncerta 
Godbe Sevnica

Po lanskem božično-novoletnem koncertu 
Godbe Sevnica z Nušo Derenda in 
Glasbeno šolo Sevnica je letošnji dogodek 
privabil še večje število obiskovalcev na 
dan pred velikim silvestrovanjem. 
Plesni začetek božično-novoletnega 
koncerta so pričarali plesalci iz plesne 
šole Lukec iz Krškega. Ob njihovem plesu 
in aplavzu občinstva je prikorakalo na 

oder 45 godbenikov Godbe Sevnica. Pod 
taktirko dirigenta Matica Nejca Kreče in 

predsedstvom Andreja Štriclja so pripravili 
popolnoma prenovljeni repertoar. Posebno 
zahvalo so prejeli tudi štirje novi godbeniki, 
ki so se v tem letu pridružili godbi. 
V goste so tokrat povabili zimzelene in 
na slovenskem trgu najbolj opevane v 
božičnem času -  New swing kvartet z 
Otom Pestnerjem. Kar šokantna novica se 

je zaslišala skozi zvočnike doma, da je to 
njihov zadnji nastop in se s tem poslavljajo 
od odrskih luči. V ta namen se jim je 
tudi župan posebej zahvalil za njihovo 
dolgoletno ustvarjanje in jim podaril 
simbolična darila.
Tudi na letošnjem koncertu nista manjkala 

stalni znanilec sreče – dimnikar in prijem 
svojega ali sosedovega gumba, ki bo 
prinašal srečo vse leto.
Godbeniška ustvarjalnost, osebno 
zadovoljstvo in aplavz občinstva je darilo 
za godbenike, ki vadijo in se aktivno 
pripravljajo vse leto na dogodke, ko se 
predstavijo občinstvu doma in po svetu.
Kaj bo prineslo godbeno leto 2008? Sevnica 
in Godba Sevnica bosta v prihodnjem 
letu praznovali 100. obletnico delovanja 
godbeništva v Sevnici. Kakovost njihove 
glasbe se vidno izboljšuje, kar dokazujejo 
tudi rezultati na mednarodnih tekmovanjih 
in zelo obiskani koncerti na domačih tleh. 
Napoveduje se velik spektakel nastopa 
godb in prav tako ne bosta zaostajala 
zdaj že tradicionalna koncerta ob dnevu 
državnosti in v božično-novoletnem času.
Pustimo se presenetiti in si vzemimo čas 
za obisk koncertov Godbe Sevnica v letu 
2008!

Petra Biderman
Foto: Ljubo Motore

Smučarajanje se vrača na Lisco

KŠTM Sevnica se trudi, da bi Lisca spet 
oživela in se spomnila časov, ko je bila 
za množice izletniški in rekreacijski raj. 
»Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo …«, je 

verz neke pesmi, ki bi sodil tudi v sedanjo 
fotografijo Lisce in bi opisal razmere 
smučanja na Lisci. Mnogi se še dobro 
spomnijo časov, ko sta na Lisci obratovali 
obe vlečnici in se je na smučiščih po 
strminah Lisce dejansko trla in drenjala 
množica smučarjev od blizu in daleč. V 
sedemdesetih letih je podjetje Konfekcija 
Lisca Sevnica s pomočjo udarniškega 

in prostovoljnega dela na Lisci ustvarilo 
smučišče, ki ga v zadnjih dveh desetletjih 
ni bilo več mogoče vzdrževati. KŠTM 
Sevnica se je v letu 2007 spoprijel z nalogo, 
da na Lisci prepreči nadaljnje propadanje 
vlečnic in poskuša spet pripeljati smučanje 
na Lisco. Vložil je precej sredstev, še več 
pa časa, truda, učenja in potrpežljivosti, da 
je po zelo zahtevnih zakonskih predpisih 
uredil smučišče toliko, da je spet mogoče 
smučati po urejenem smučišču in se na 
vrh zapeljati z urejeno vlečnico. Na Lisci 
je urejeno le manjše smučišče glede na 
zmožnosti organizacije in sredstev, zato 
bodo večni nergači gotovo spet spregledali 
vse, kar je bilo dobro narejenega, in govorili 
le o slabi strani. In učinek? Na Lisci se je v 
zadnjih dneh leta 2007 v čudovitih zimskih 
razmerah in soncu smučalo tudi več kot 
50 smučarjev na dan. Poleg smučarjev na 
smučišču se je po zasneženih travnikih vrh 
Lisce sankalo, drčalo, lopatkalo in kepalo še 
veliko večje število otrok, njihovih staršev, 
mladih in mladih po srcu. Smučanje in 
zimsko rajanje – smučarajanje - velikega 

števila obiskovalcev Lisce je uspelo vrniti 
spomin na najlepše čase. K temu sta 
nedvomno pripomogla tudi vroči domači 
čaj v Tončkovem domu in toplo zimsko 

sonce, ki je razveselilo slehernega, ki se 
je povzpel nad mejo meglenega pokrova, 
ki je sivil in mrazil doline. Lisca je še 
vedno in v vsakem letnem času edinstven 
raj za popoldanski ali počitniški izlet. 
Ob ponovnem snegu bo KŠTM Sevnica 
zimsko zgodbo na Lisci poskušal dopolniti 
z obratovanjem vlečnice in smučišča. 

Vir: KŠTM Sevnica
Foto: Franc Šeško
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Pet let skupine Ljudske pevke s Telč

V pustih novembrskih dneh smo se pred 
petimi leti prvič srečale na uvodnem 
sestanku članice, ki imamo rade domačo 
ljudsko pesem. Preizkusile smo svoje 
glasove in že po prvi vaji odšle domov 
trdno odločene, da se bomo čez teden dni 
spet srečale.
Tako se je začelo naše skupno druženje 
in iz vaje v vajo smo bile bolj prepričane, 
da naš trud ni zaman. Vrstiti so se začela 
povabila na razne prireditve in čedalje bolj 
smo bile zadovoljne s svojimi nastopi, saj 
so nas poslušalci vedno močno podpirali, 
in to je bila tudi motivacija za nadaljnje 
delo.
V preteklih petih letih se je zvrstilo že 
okrog 150 nastopov tako rekoč na vseh 
koncih naše domovine od Ajdovščine, 

Domžal, Radeč, Grosupljega, Mozirja do 
Maribora. Največ nastopov pa smo seveda 
imele v domačem lokalnem okolju na 
raznih prireditvah.
Pesem je resnično naša energija, ki nas 
opogumlja pri našem vsakdanjem delu, 
zato se tudi naših tedenskih srečanj 
udeležujemo z veseljem. Čeprav to za vsako 
izmed članic pomeni dodatno obveznost, 
ki jih imamo v današnjem tempu vsi 
preveč, nam naša druženja pomenijo tudi 
prijetno sprostitev.

V novembru smo priredile tudi kulturno 
družabno srečanje z naslovom Zapojmo 
skupaj, na kateri smo praznovale naš 
jubilej. Na prireditvi so sodelovali naši 
prijatelji Bučenski ramplači in člani 
moškega pevskega zbora DU Mirna. Ob tej 
priložnosti smo članice prejele bronasto 
Gallusovo značko, ki jo podeljuje JSKD, za 
kar se iskreno zahvaljujemo Vanji Kopar, 
ki je  naš jubilej zasledila in nam podelila 
priznanje, za kar hvala tudi Zvezi kulturnih 
društev Sevnica.
Lepo se je srečati s prijatelji in tudi tokrat 
smo jih imele ob sebi. Zahvaljujemo 
se vsem, ki naše delovanje kakorkoli 
podpirate, in verjamemo, da bomo s svojim 
petjem tudi v prihodnje razveseljevale naše 
zveste poslušalce.

Zvonka Mrgole

ŠKD Mladi Boštanj dvakrat v 
Guinnessovi knjigi rekordov

ŠKD Mladi Boštanj smo kot osrednjo 
letošnjo dejavnost pripravili verjetno že 
vsem znano in tradicionalno kresovanje, 
ki je v Boštanj privabilo več kot 15.000 
obiskovalcev in je že ob postavitvi obetal 
rekordni dosežek. Po končani prireditvi smo 
vestno in pazljivo pripravili vse izračune, 
zbrali vso potrebno dokumentacijo 
in pripravili popolno vlogo, ki smo jo 

naslovili na sedež Guinnessove knjige 
rekordov v London. Nestrpno pričakovanje 
potrditve našega dela in truda je trajalo vse 
od poletja, šele zimski čas pa je prinesel 
odgovor in veliko presenečenje, ki ga niti 
sami nismo pričakovali.
ŠKD mladi Boštanj s ponosom sporočamo, 
da so nam 10. decembra z Guinnessove 
knjige rekordov poslali kar dva certifikata 
o postavitvi svetovnega rekorda. Kres v 
Boštanju 2007 tako ni bil le najvišji, bil je 
tudi največji (najobsežnejši), s tem pa je 
naše društvo postavilo kar dva mejnika v 
zgodovini človeštva. Od 5. decembra lani 
je društvo v Guinnessovo knjigo rekordov 
vpisano kot nosilec dveh rekordov - kres je 
z višino 43,44 metra najvišji, s prostornino 
1715.7 m3 pa tudi največji kres na svetu. 
S tem je društvo utrdilo svoj sloves in 
poneslo ime našega kraja v svet.
Ob tej priložnosti bi člani društva radi 
izrazili našo iskreno zahvalo vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k našemu uspehu; 
zahvala je tako najprej namenjena lokalnim 
podjetnikom, ki so s svojim znanjem, 
izkušnjami in tehnično opremo pomagali 
pri pripravi kresa, lokalni skupnosti, vsem 

sponzorjem in donatorjem ter vsem, ki so 
nas podpirali pri našem projektu.

Za ŠKD mladi Boštanj
Marko Lisec in Tomaž Lisec

Foto: Matej Leskovšek

Konec leta DU Razbor

Zadnjo nedeljo novembra je bilo družabno 

prednovoletno srečanje članov Društva 
upokojencev Razbor na turistični kmetiji 
pri Močivniku v Okroglicah. Prijetno 
razpoloženje je popestril osrednji gost mag. 
Franc Žnidaršič, poslanec državnega zbora 
in pokončen borec za pravice upokojencev. 
Skupaj z drugimi se je veselo zavrtel ob 
zvokih poskočne glasbe. 
Društvo upokojencev Razbor je s tem 
družabnim srečanjem zaključilo še eno 
zelo uspešno leto njihovega delovanja.  
    

Justina Pompe
Desno poslanec DZ mag. Franc Žnidaršič, 
levo predsednik DU Razbor Ludvik Cesar
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Tradicionalni blagoslov konj

Štefanovo, 26. december, vsako leto 
počastimo v eni najstarejših sevniških 
podružnic v vasi Vranje. 
Letos smo imeli že petnajstič tradicionalni 
blagoslov konj. Udeležilo se ga je 42 konj 
iz okolice Sevnice, Blance, Brestanice, 
Senovega in Boštanja. Večina je na konjih 
prijezdila, nekateri so se pripeljali s svojimi 
vpregami. Kot je že vsa leta navada, smo 
se udeleženci zbrali ob kmetiji Lončar 
in v sprevodu ob zvonovih harmonike 
prispeli v Vranje do cerkve sv. Štefana. 

V zapravljivčku so pripeljali sevniškega 
župnika Vinka Štruclja, ki je pred sveto 

mašo konje tudi blagoslovil in jih zdrave 
priporočil v zavetje sv. Štefana.

Konjeniki so se okrepčali z okusno malico, 
kuhanim vinom in domačim čajem ter 
prejeli spominsko medaljo. Obiskovalce so 
domačini pogostili s sladkimi dobrotami 
in pijačo, otroci pa so se slikali na konjih 
in se veselo dotikali žametnih glav.
Konjeništvo se tudi v naših krajih povečuje, 
zato bi bilo lepo, da bi se čedalje več 
lastnikov teh plemenitih živali opogumilo 
in udeležilo blagoslova, in sicer v Vranju, 
na Selcah ali na Topolcu.

Tanja Košar

Novoletni pohod po sejemski poti

O naravni in kulturni dediščini ob stari 
sejemski poti, ki je v preteklosti povezovala 
Škocjan in Sevnico, se je v preteklih letih 
zbralo veliko gradiva. Obujanju stare poti 
je namenjen tudi tradicionalni novoletni 
pohod v organizaciji Društva Preska 
drugega v letu. Letos smo se pohodniki 

odpravili po sejemski poti iz Gorenjih Dol 
na Presko in se po starih pešpoteh vračali 

na zbirno mesto. Številne pohodnike 
sta v Gorenjih Dolah pozdravila redna 
udeleženca pohoda, župan občine Škocjan 
in predstavnik PD Lisca Sevnica. Iz 
Gorenjih Dol smo se pohodniki podali 

po grapi mimo starih gorskih mlinov, 
prek vzpetine v vasi Znojile in Rogačice, 
najpogumnejši pa so si ogledali tudi slap 
Jasenk v zimski preobleki. Po toplem 
sprejemu vaščanov Rogačic je pot vodila 
na Presko, kjer smo se pohodniki pogreli 
ob toplih napitkih na dvorišču kmetije 

Hrovat. Na vrsti je bil povratek v dolino 
prek vasi Drušče in Pečice. Tik pred strmim 
spustom v Šterkovo dolino so se pohodniki 

v Pečicah ogledali kamnita znamenja, ki 
označujejo nekdanjo nemško-italijansko 
mejo med drugo svetovno vojno. Poleg 
prijateljske sproščenosti in dobre volje se 
je pohodnikom gotovo vtisnila v spomin 
zimska pokrajina, s številnimi stvaritvami 
ob slapovih in potočkih.

Anka Lisec
Foto: Jernej Žnidaršič

Pot je vodila iz Gorenjih Dol v občini Škocjan 
po grapi mimo starih gorskih mlinov (na 
fotografiji Šterkov mlin) proti Rogačicam in 
Preski v občini Sevnica.

Številni pohodniki so bili navdušeni nad starimi 
pešpotmi in zimsko pokrajino (pešpot iz Laz do 
Drušč).

Postanek ob kamnitih znamenjih nekdanje 
nemško-italijanske meje, tik pred strmim 
spustom v Šterkovo dolino.

Zlata poroka

V soboto, 29. decembra, je v Budni vasi 
skoraj vrelo od velikega pričakovanja, saj 
sta Frančiška in Jože Dolšek praznovala 
50 let poroke.
Frančiška in Jože sta se poročila leta 1957. 
Od takrat se je nabralo veliko lepih pa tudi 
grenkih trenutkov življenja. Njuno 50-letno 
skupno življenje je bilo prežeto s težkim 
delom in številnimi tegobami. V njuno 
veselje so se jima rodili trije čudoviti otroci 
in zanje sta po svojih močeh poskrbela, da 

so »prišli do svojega kruha«.
Z vsemi lepimi spomini smo se v soboto, 
29. decembra, odpravili na slovesno 
bogoslužje v Šentjanž na Dolenjskem, 

Prednovoletno srečanje članov 
Sožitja

Sožitje Sevnica (društvo za pomoč osebam 
z motnjami v duševnem razvoju) je 19. 
decembra lani organiziralo prednovoletno 
srečanje vseh članov. V tem popoldnevu 
smo si vzeli čas za druženje in zabavo, 

kjer sta Frančiška in Jože Dolšek po 
50 letih poroko pred Bogom obnovila v 
cerkvi sv. Janeza Krstnika. Obred je vodil 
župnik Janez Cevc. Da sta nam vsem 
zlatoporočenca lep zgled, ni treba zgubljati 
besed, saj sta ves čas vajena samo dajati 
in dajati ter se razdajati. S čestitkami 
in željami, da bi njuna ljubezen in 
medsebojna zvestoba trajala še veliko let, 
smo se še veselo zavrteli in jima zaželeli 
zdravja. Vidimo se na njuni biserni poroki, 
pa so bile želje ob slovesu.
    Franc Šeško 

seveda pa smo vsi pričakovali tudi Božička, 
ki bi nam povedal kaj lepega in nas obdaril. 
Med nami je bil tudi harmonikar, zato se je 
rajanje hitro začelo. Marsikateremu med 
člani to veliko pomeni. Kadarkoli in kjerkoli 
ni priložnosti za ples. Drugi so poklepetali 
s starimi in novimi znanci. Zbralo se nas 
je zelo veliko (okrog 150), kot presenečenje 
pa je med nas res prišel Božiček. Veselo 

je zvončkljal, vsakogar nagovoril in mu dal 
darilo, vsem pa je zaželel lepe praznike ter 
srečo in zdravje v novem letu. Letos je bil 
Božiček še posebno radodaren in prijazen. 
Pa kako lepa darila je prinesel.  
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki 
ste s svojimi prispevki pomagali razveseliti 
naše člane.

Za Sožitje Sevnica, Majda Sečen 
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uporabili naravne materiale. Naredili smo 
šopke, s katerimi smo okrasili okenske 

police, pred vhod šole pa smo obesili 
krogle, oblikovane s prepletanjem trte, 
vrbja in bršljana. Iz brezovih vej smo 
naredili piramido, ki je obsijana z lučkami 
pravo novoletno drevo, iz smrekovih vej, 
pušpana, leske in drugega zelenja pa smo 

Tehniški dan na Osnovni šoli Tržišče

Na Osnovni šoli Tržišče smo prvi teden v 
decembru izvedli tehniški dan Okrasimo 

našo šolo. Z različnimi božičnimi okraski 
smo najprej olepšali učilnice in hodnike, 
potem pa smo se lotili tudi krašenja 
zunanjosti šole in njene okolice. Za to smo 

izdelali tudi adventne venčke ter druge 
novoletne aranžmaje. Veliko zanimivih 
idej o okrasitvi z naravnimi materiali 
smo dobili od gospe Milene Mastnak na 
ustvarjalni delavnici, ki jo je organizirala 
Turistična zveza občine Sevnica.

Erika Umek

izdelali tudi adventne venčke ter druge 

Veselje pod novo streho

Dvanajsti december je bil za vse na 
Osnovni šoli Ane Gale Sevnica poseben 
dan. Vsaj del smo ga želeli preživeti s 
tistimi, ki so imeli največ razumevanja, 
da je bila opravljena največja investicija 
zadnjih let – prepotrebna zamenjava 
strešne kritine. Tudi druge pridobitve smo 
želeli predstaviti.

V letu pred tem smo s pleskanjem 
popestrili notranjost šole, saj pravijo, da 

kjer so otroci, naj bo svežina, polno barv 
in življenja. Pri vhodu je bila šoli dodana 
klančina za lažji dostop gibalno oviranim 
učencem. Dobili smo tudi novo kotlovnico 
in prešli na okolju prijaznejši in cenejši 
energent.
Učenci so pred obiskom zavzeto pripravljali 
točke, da bi gostom predstavili, kaj vse 
zmorejo, ter delček našega skupnega dela 
in življenja.
Našemu povabilu so se prijazno odzvali 
župan, g. Kristijan Janc, podžupanja, 

ga. Breda Drenek Sotošek, podžupan, g. 
Srečko Ocvirk, strokovni delavki Oddelka 
za družbene dejavnosti občine Sevnica, 
ga. Darja Lekše in ga. Zalika Jazbinšek ter 
člani Sveta šole.
Vsem se še enkrat zahvaljujemo za vsa 
prizadevanja, da je šola dobila novo, varno 
streho, pod katero se vsi dobro počutimo.

Ivanka Žibert

Veseli december na Studencu

Na podružnični šoli Studenec je bilo 
letos praznično. Učiteljice smo za učence 
pripravile pestro dogajanje skozi ves 
mesec. Poskusile smo pričarati otrokom 
lep božično novoletni čas.
Ob torkih so imeli otroci, ki so prišli iz vseh 
okoliških vasi, vseh starosti, že tradicionalne 
pravljične večere ob torkih. Brali smo 
pravljice o božiču, dobroti, sneženem 
možu, miškah in podobnih pravljičnih 
bitij. Po branju pa so otroci uživali ob 

ustvarjanju. Najbolj veseli smo, kadar se 
nam pridružijo mamice, ki prisostvujejo 
pri teh dejavnostih. Vsako leto nas je več. 
Letos smo ob četrtkih imeli prave kino 
predstave. Učilnico športne vzgoje smo 
spremenili v kinodvorano. Športne blazine 
in mali stolčki so nam pričarali sedeže. S 
pomočjo sodobne računalniške opreme 
pa smo predvajali otroške risane filme na 
velikem platnu: Frančkov čudoviti božič, 
Pikijev božič in Katkine božične sanje. Po 
ogledu filma pa smo si pripravili čajanko. 
Kuharica nam je skuhala čaj. Nekaj smo 

ga popili, nekaj tudi polili in se posladkali 
z medenjaki. Če nam je ostal čas, smo se 
poigrali, nekajkrat zaplesali. Malce starejši 
pa so se zunaj pozabavali in se družili. 
Tako smo čarale na OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, Podružnica Studenec, vse 
učiteljice in kuharica.

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
podružnica Studenec, 
Erika Anzelc Intihar

Kino predstava

Pravljične urice (Foto: Rebeka Dolinšek))
Pravljične urice (Foto: Andreja Janc)
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Šahovsko prvenstvo Krmelja za leto 
2007 končano

Na zadnjem letošnjem turnirju je 
sodelovalo 16 šahistov, zares presenetljivo, 
a povsem zasluženo, pa je prvič slavil 
Keber Branko, ki je osvojil 12,5 točk, drugi 
je bil Mesojedec Zvonko 12 točk, tretji 
Jakša Cvetko 11,5 točk, četrti Smerdel 

Novoletna prireditev za starše 

Na podružnični šoli Studenec imamo štiri 
oddelke. Ob koncu leta smo se staršem 
predstavili s svojim delom na prireditvi. 
Obarvali smo jo s snežinkami, jelenčki 
in Božičkom na oknih, smrekicami ter 
raznobarvnimi mežikajočimi lučkami, ki 
sodijo v ta čas. Osvetljevali so Studenec 
in videli ste jih, če ste se le peljali skozi 
Studenec.
Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje 
so se predstavili z lutkovno predstavo 

Babica Zima. Lutke za predstavo so 
izdelali sami ob mentorstvu učiteljice v 
času popoldanskega pouka. 

Sledile so predstavitve po razredih. 
Prikazali smo svoje delo v dopoldanskem 
času. Učenci in starši so se pozabavali ter 
se pogovorili z učiteljicami. Zaželeli smo 
si vesele praznike in si obljubili, da se na 
podobnih srečanjih zopet srečamo.

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
podružnica Studenec, 
Erika Anzelc Intihar 

Babica Zima. Lutke za predstavo so 

Hitropotezni šahovski turnir

Šahovski klub Milan Majcen Sevnica 
je v odličnih novih šahovskih prostorih 
Športnega doma pri bazenu v Sevnici 
organiziral ekipni in posamični 
hitropotezni šahovski turnir v počastitev 
praznika Občine Sevnica. Hkrati pa 
je bilo zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev to tudi skromno proslavljanje 50. 
obletnice delovanja ŠK MILAN MAJCEN 
SEVNICA, katerega začetki segajo v 14. 
januar 1957. Nastopilo je 23 posameznikov. 
Prvo mesto in pokal Milana Majcna je 

osvojil mednarodni šahovski mojster 
(IM) KOVAČEVIČ BLAŽIMIR (10 točk), 
2. mesto in srebrno medaljo je prejel 
mednarodni mojster (IM) KRSTIČ UROŠ 
(10 točk), bronasta medalja za 3. mesto 
je pripadla mojstrskemu kandidatu (MK) 
POVŠE MARTINU (8 točk). Vsi šahisti so 
iz ŠK MILAN MAJCEN SEVNICA.
Med šestimi ekipami je prvo mesto osvojila 
SEVNICA 1 v postavi  Kovačevič Blažimir, 
Krstič Uroš, Povše Martin in Mitrovič 
Boris  ter v trajno last prejela pokal. 
      
    Ludvik Cvirn

Fotografija 73-letnega 
BLAS JANEZA, rojenega 
3. 8. 1934, na tem 
tekmovanju najboljšega 
seniorja med petimi 
seniorji starimi nad 60 let. 
Bil pa je tudi pobudnik  
organiziranega igranja 
šaha v Sevnici pred 50. leti. 
Takrat je bila ustanovljena 
Šahovska sekcija DKPD 
»SVOBODA» SEVNICA, 

ki je imela svoj žig. Sekcija se je 26. 6. 1964 z 
novo registracijo samo preimenovala v današnji 
ŠK MILAN MAJCEN SEVNICA s prevzemom 
inventarja in novim žigom.

Foto: Foto ASJA Sevnica

Atletika 

V nedeljo, 9. decembra, je v Volkermarktu 
v Avstriji potekal 1. Mednarodni Crosslauf 
Cup 2007/08. Na tem tekmovanju so 
nastopili tudi mlajši atleti AK Sevnica 
in učenci OŠ Blanca. Dosegli so dve prvi 
(Aleksandra in Rok Krošelj) ter dva drugi 
mesti (Sara Karlovšek in Jan Sami).

V nedeljo, 16 decembra, je v  Vrtojbi potekal 
2. Vrtojbski kros. Na tem tekmovanju sta 
dobro nastopila tudi mladinca AK Sevnica 
Lucijan Sinkovič in Miha Povšič. Miha je 
pri mlajših mladincih zmagal na 3 km dolgi 
progi, Lucijan pa je osvojil tretje mesto pri 
starejših mladincih na 6000 m.
Isti dan pa je del ekipe AK Sevnica nastopil 
na 21. Novoletnem teku v Podkraju pri 

Velenju. Tu se je najbolj izkazala Maja 
Teraž, ki je zmagala absolutno pri ženskah 
na 3800 m dolgi progi. V mlajši kategorijah 
sta zmagala še Jan Samide in Kristina 
Beskrovajni, medtem ko je Sara Karlovšek 
osvojila srebrno medaljo.
                                   

Rafko Povhe

Šestindvajseti šahovski memorial 
Borisa Debelaka

Ta memorial je gotovo med najbolj 
tradicionalnimi v Sloveniji, saj vsako 
prvo nedeljo v decembru privabi okrog 
40 šahistov, ki želijo s svojo udeležbo 
izkazati spoštovanje prvemu predsedniku 
in šahovskemu mentorju Šahovskega 
kluba Krmelj, ki je odločilno vplival na 
razvoj te igre tudi v celotni mirnski dolini. 
Šahovski klub Krmelj nadaljuje hotenja 
svojega ustanovitelja in z letošnjo listino, 
ki jim jo je podelila Občina Sevnica, je 
bilo krmeljskim šahistom dano priznanje 

za njihovo dolgoletno neprekinjeno 
delovanje.
V ekipnem tekmovanju 4-članskih moštev 
je nastopilo kar 9 ekip, tretjič v zgodovini 
turnirjev pa je zmaga pripadla domačinom, 
ekipi Krmelja, ki je zmagala v sedmih 
dvobojih in enkrat igrala neodločeno ter 
osvojila 27 točk.
V neposrednem dvoboju so premagali tudi 
ekipo Sevnice, ki je osvojila drugo mesto 
s 23 točkami, tretje mesto pa so osvojili 
Invalidi Sevnica z 18 točkami. Za njimi 
so se uvrstili: Radeče, Krmelj 2, Trebnje 
1, Sevnica 2, Brestanica in Trebnje 2. Za 
zmagovalno ekipo so igrali: Jakša Cvetko 7 
točk, Mesojedec Zvonko 7,5 točk, Smerdel 

Bojan 5,5 točk ter Blažič Bojan 7 točk.
Najboljši rezultat v ekipnem tekmovanju 
pa je dosegel igralec prve ekipe Trebnjega 
Brcar Andrej, ki je na prvi deski osvojil 8 
točk.
Zelo zanimivo pa je bilo tudi tekmovanje 
posameznikov, saj je po dvetih kolih 
zmagal mojstrski kandidat Povše Martin iz 
Sevnice z 8 točkami, drugi je bil Mesojedec 
Zvonko 7 točk in tretji Jakša Cvetko 6 točk. 
Ugodno je presenetil tretjekategornik 
Prosenik Rudi, ki je osvojil 4. mesto, 
sledita pa Derstvenšek Franc in edina 
ženska tekmovalka, mojstrska kandidatka 
Grilc Mojca.
    Dušan Močnik

Bojan 11 točk, peti Brcar Andrej 10,5 točk, 
šesto mesto pa sta si razdelila Blas Jože in 
Blažič Bojan z 10 točkami.
V skupnem seštevku pa je med 24 
sodelujočimi šahisti letošnji prvak Krmelja 
Mesojedec Zvonko, drugo mesto je osvojil 
Brcar Andrej, tretji je bil Smerdel Bojan, 
četrti Blažič Bojan, peti Jakša Cvetko in 
šesti Keber Branko.
    Dušan Močnik
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 šport in rekreacija, prispevki in reportaže

Koliko ljudi hodi ob cesti?
Trije, vendar le dva nosita kresnički.

Promocijski naslov, ki ga poznamo iz TV-
oglasov. Vendar besedilo niso le prazne 
besede, ampak ima sporočilo: kako 
pomembno je, da pešci v temi ob cestišču 
uporabljajo kresničke in odsevne trakove.
V januarju smo SPV občine Sevnica v 
sodelovanju z republiškim SPV organizirali 
prikaz uporabe odsevnih teles v temi. Na 
sevniškem sejmu so obiskovalci vstopali v 
velik šotor, v katerem je bila tema in le ena 
oseba v desnem kotu je nosila kresničko 
in trak. 

Odziv obiskovalcev je bil enoten, saj so 
menili, da so opazili le desnega sprehajalca. 
In vsakdo, ki bi z vozilom pripeljal, ne 
bi opazil dveh oseb, ki sta stali zraven. 
Začudenje in dokaz, da delajo odsevna 
telesa male čudeže v temi. 
Vsi obiskovalci so prejeli tudi brezplačne 
trakove, kresničke, nalepke in promocijski 
material.
Naj ne bodo besede le verz iz reklame, 
ampak naj se ob naših cestah svetijo 
kresničke, trakovi, lučke. BODI 
(PRE)VIDEN! 

Petra Biderman

Vidko (Foto: Petra Biderman)

Prednovoletno srečanje

December je čas obdarovanj, presenečenj, 
srečanj in seveda velikih želja, novih 
sklepov in pričakovanj vsega lepega in 
novega v novem letu. Predsednica nas 
je povabila na malo sladkega, nekaj 
mehurčkov v kozarcih in veliko prijetnega 
klepeta s kolegicami. 
Na srečanju smo se malo poigrale s srečo 
in organizirale srečelov. Dobitki so bili 
skriti, zavitki pa zanimivi. Vsaka številka, 
ki je bila izžrebana, je prinesla lepo darilo. 
Vse smo bile navdušene nad drobnimi 
in zanimivimi pozornostmi. Prav otroško 
smo se zabavale in veselile. Pričakovanje 
je sreča …
Da pa se ne bi sreča poigrala z nami, 

smo jo podarile naprej. Saj veste, več ko 
daš, več imaš, je napisal Roy Goreya, zato 
smo denar, zbran na srečelovu, podarile 
družini, ki je v jesenski poplavi izgubila 
topel dom.
Pohvalno je, da smo zbrale 155 evrov, 
kar morda na prvi pogled ni veliko, je 
pa zelo veliko za ljudi, ki zaradi usode in 
krutosti narave spet ustvarjajo domače 

ognjišče. S tem jim samo pokažemo 
delček solidarnosti in vlivamo upanje, da 
niso sami.
Leto je minilo, veliko stvari je bilo 
opravljenih, veliko pa se jim bomo še lotile, 
je dejala predsednica in nam v novem letu 
želela vse dobro in čim več srečanj. Enako 
si želimo članice, saj lahko le prijazen 
pogled in iskrena beseda poglobita naše 
prijateljstvo, ki se kaže v uspešnem delu 
kluba.
Edina stvar, ki se z delitvijo veča, je sreča.

Majda Šalehar,
Klub tajnic in poslovnih sekretark

Trebnjega in okolice

smo jo podarile naprej. Saj veste, več ko 

Vinko Šeško

Vinko Šeško je prejel najvišje planinsko 
priznanje: Svečano listino.  
Biti planinec, biti gozdar, biti fotograf,  
spoznavati Naravo in imeti rad ljudi. Z njimi 
znati deliti utrinke, ki jih daje Okolje. Vinko 
je pričel aktivno in načrtno spoznavati 

lepote hribov, narave, dreves in gozdov, 
med hojo, smučanjem, s fotoaparatom 
in dušo, že v svojih študentskih letih. 
Njegovo zlatorogovo kraljestvo je Krn. Že 
v šestdesetih letih se je aktivno vključil v 
dogajanja v sevniškem planinskem društvu. 
Aktiviral je izletništvo in pohodništvo. 
Postal je eden prvih planinskih vodnikov 
v Planinski zvezi Slovenije in inštruktor za 
varstvo narave. Večkrat je bil predsednik 
Planinskega društva Lisca Sevnica, 
(danes podpredsednik društva in načelnik 
za varstvo narave), član Komisije za 
izobraževanje pri PZS, član Komisije za 
varstvo narave pri PZS itd. Nikoli mu ni 
žal časa za prostovoljnost. 
Vinkov izziv sta bila nedvomno Lovrenc 
in Lisca, kako naj bosta živa in polna 
svoje prvobitnosti. O Lisci  razmišlja 
in snuje ideje. Za njo in za nas. Jurkova 
koča, Tončkov dom na Lisci. Morata biti 
živa, kot rečemo. Izletništvo, pohodništvo  
mora biti s ciljem in načrtovano. Tako zna 
povedati in nas učiti. 
Njegova poslastica pa so nedvomno 
planinski pohodniški tabori. Biti z njim 
doma in Evropi, od severa do juga. Še 

predno pridemo domov, že vemo kam 
naslednje leto.  
Vinko je tudi fotograf, z večkratnimi 
planinskimi razstavami. Izdal je že več 
planinskih edicij, zloženk…(npr. Vodnik 
po sevniški okolici,…)
Njegova predavanja na planinskih šolah in 
tečajih za varuha narave odsevajo vedno 
eno glavno sporočilo: "Imeti Naravo rad, 
jo spoznavati in spoštovati. Vpletati v 
Naravo človeka, ki naj bo le gost."  Zna biti 
entuziast.
Skratka ni planinskega področja, kjer 
Vinko ne bi deloval, tako na društvenem, 
kot medruštvenem nivoju, pa tudi 
zveznem. 
Spoštovani prijatelj, dovoli, da ti tudi mi 
vsi, tvoji prijatelji, čestitamo ob prejemu 
najvišjega priznanja PZS, to je Svečane 
Listine PZS.

Jože Prah
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policija, kolumna, horoskop

Vsem bralcem časopisa lep pozdrav. Čas 
neusmiljeno teče in že smo v februarju 
z najbolj norčavim praznikom v letu – 
pustom. 
Za vse voznike in voznice še vedno velja, 
da med vožnjo vozila ne smejo uporabljati 
opreme ali naprav na način, ki bi 
zmanjševale slušno ali vidno zaznavanje 
okolice ali zmožnost obvladovanja vozila. 
Poleg uporabe telefonov sodijo sem tudi 
pustne maske. Za kršitev tega predpisa je 
predpisana globa v vrednosti 83,46 evra. 

Najbolj norčavi praznik v letu naj ne bo 
izgovor, da bi vozili pod vplivom alkohola. 
Spet vas opozarjam, da vinjeni ne smete 
voziti.
Omenjeni čas je lahko tudi priložnost 
za nepridiprave, da zamaskirani, brez 
dodatnega vzbujanja pozornosti, storijo 
kaznivo dejanje. Če ste ob obisku maškar 
sami doma, vam svetujem, da v stanovanje 
ne spuščate našemljenih oseb, ki jih 
nikakor ne morete prepoznati. Nikar pa 
naj to ne pomeni, da boste vse maškare 
»ta velike in ta male« zdaj podili od hiše, 
kot da so vsi ti prišli z namenom, da vam 
škodujejo. 
Dobro je vedeti, da je zaradi varnosti z 

maskami prepovedan vstop v denarne 
ustanove, kot so banka, pošta, menjalnica. 
Ko boste na bencinskih servisih, naj se 
vidi vaš obraz – s tem ne boste povzročali 
nelagodja pri uslužbencih, pa tudi kakšni 
neprijetnosti se boste s tem izognili.
Če boste v svoji okolici opazili morebitno 
nenavadno dogajanje, na podlagi katerega 
sumite, da se izvršuje kaznivo dejanje ali 
prekršek, vas prosim, da o tem obvestite 
Policijsko postajo Sevnica na telefonsko 
številko 81-61-800 ali interventno številko 
policije 113, saj lahko le s sodelovanjem 
največ naredimo za našo splošno varnost.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 

HOROSKOP
VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Ta mesec bo zabava, ki se je boste 
še dolgo spominjali, in to z velikim 
veseljem. Pomeni namreč nekaj 
novega, začetek nečesa. Konec 
meseca boste malce čemerni, pa se 
vprašajte, zakaj. Počistite misli, pa 
bo.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Ne da se vas ujeti, nikakor pa 
polastiti. S pogovorom boste rešili 
ta problemček in vajina ljubezen bo 
še bolj trdna. Z odkritim pogovorom 
se da marsikaj rešiti. To boste 
uporabili tudi v službi in nadrejeni 
bo spremenil mnenje.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Včasih bi vam lahko rekli kar »bik 
zaletavi«. To, kar se vam bo zgodilo 
ta mesec v službi, je prav zaradi te 
vaše poteze. Ne bo hudega, ampak 
naučite se nekaj iz tega. Pripravite 
si športno opremo in jo začnite 
uporabljati.

BIK (21. 4–21. 5.)
Februar bo za vas eden od 
najuspešnejših mesecev. Uspeli 
boste osvojiti lovoriko, na kar se že 
dolgo pripravljate. Ko to prejmete, 
se bo za vas začelo novo obdobje. Ne 
igrajte na srečo, ampak uporabite 
zdrav um.

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Vaša dvojna narava vas bo zdaj 
pošteno rešila iz zagate, ki jo boste 
skuhali. Tega načina ne uporabljajte 
več, ker se lahko zaplete. Prehlad je 
le prehoden in vas opozarja, da je 
treba pokukati tudi ven v naravo.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Spoštovanje, ki ga gojite do sebe, se 
izraža tudi navzven. Žareli boste. 
Ponudbe bodo deževale, vendar 
boste ostali neomajni. To pa naj 
ne velja v službi, kjer so sodelavci 
vajeni timskega dela. Sodelavec vas 
opazuje.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Vi ste pravi vladar. Nezavedno 
dobro gospodarite in ljudje se ob 
vas počutijo varne. Še posebno se bo 
to pokazalo doma, ko bodo od vas 
potrebovali le potrditve. Nekoliko 
boste izčrpani, zato kar ven na svež 
zrak.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Mačka miš lovi. Nehajte loviti, saj 
ta oseba tega ni vredna. Ne bo dolgo, 
ko bo miš iskala mačko. Takrat 
bo ta igra za vas že preteklost. Na 
poslovnem področju dobivate nov 
zagon in moč se krepi. To je tudi 
rezultat vaše fizične aktivnosti.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Zaradi preteklih dogodkov boste 
zelo cenili sedanjost. Kolebanje pri 
odločitvi na poslovnem področju je 
odveč. Dobro veste, kam se mora 
nagniti tehtnica, zato kar pogumno. 
Poskrbite za dobro kondicijo in 
telesne težave bodo odpravljene.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Povlekli ste se nazaj, kot da 
čakate novo priložnost. Ne bo 
je, zato se raje kot na čakanje 
usmerite v uresničitev svojih ciljev. 
Samozavestno začnite svoj pohod. 
Zazrite se vase in rezultati bodo 
kmalu tu. 

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
V februarju boste dobili odgovor na 
vprašanje, ki si ga postavljate že res 
dolgo. Ne skrbite, skrajno dobro se 
bo izteklo. Ob tem boste spoznali, 
da drobne stvari delajo čudeže. 
Skrivnostni pogledi bodo prijetni 
in topli.

KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
Darilo, ki ga boste dobili, ima 
več pomenov. Natančno poglejte, 
katerega. Darovalec vam želi nekaj 
povedati. Sicer boste v februarju 
v dobri kondiciji. K temu je 
pripomogla rekreacija na snegu. 
Kar tako naprej.

Evino življenje

Zadnjič me je od vse te silne praznične hrane kar pognalo ven. Po dolgem času sem se spravila v tekaško opremo in šla teč. Tekla sem 
in tekla, energije mi ni zmanjkalo. Ampak jaz ne bi bila Eva, če se mi spet ne bi pripetilo nekaj nenormalnega. Bil je že mrak. Pot me je 
vodila skozi mesto, potem sem zavila v stransko ulico, kjer ni toliko prometa. Vmes me kličejo moje bejbe in mimogrede se dogovorimo, da 
se dobimo čez uro v lokalu. Nadaljujem pot in bila sem že malce zadihana. Ustavim se pod cestno svetilko in začnem dihalne vaje. Ob tem 
sem opazila prelepo zimsko odejo in v soju luči močno ivje na jelkah ob cesti. Lepo. Vase zamišljena sem nadaljevala vaje, ko me naenkrat 
podre na tla huda sila. Tresk in padem, kolikor sem velika in težka, naprej na obraz. Vsa sem se zložila. V tistem hipu me začne nekdo 
pobirati, se mi opravičevati: »Se opravičujem, gledal sem drugam in se zaletel, se opravičujem, res nisem videl.« Vse se je dogajalo tako 
hitro, da še ničesar nisem utegnila reči, ampak le … saj ne boste verjeli … zazrla sem se v tega štora in bil je Luka. Planila sva v smeh, se 
zresnila in Luka me je prijel, me je gledal, me je približal in mi je šepnil, da me bo poljubil. Sploh se nisem upirala. Tisti večer sva si imela 
veliko povedati. Odneslo naju je v drug svet in ure so minevale. Punce so norele, ker me ni in ni bilo, jaz pa sem bila začarana. Znašla sva 
se pri njemu doma in tako naprej.
Narava naju je mogla dobesedno treščiti skupaj, da sva se resnično in iskreno pogovorila in dorekla nekaj bistvenega. Bralci moji, hvala 
za nasvete, ki mi jih dajete. Enega sem tudi upoštevala, ko ste mi napisali, naj se grem raje ven razgibati in narediti nekaj zase, kot da le 
razmišljam o mojih dveh fantih. No, zdaj pa imamo vsi skupaj.

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
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1. nagrada: DVD – dokumentarni film o Ajdovskem 
gradcu, ki ga podarja KŠTM Sevnica
 
2. nagrada: knjiga ¨ Zgodovina koroških Slovencev 
od l. 1918 do danes, ki jo podarja Mohorjeva, d.o.o., 
Poljanska 97, Ljubljana 

3. nagrada: ¨ Kje se skriva dragocena štorklja?,   ki 
jo podarja Mohorjeva, d.o.o., Poljanska 97, Ljubljana

4. nagrada: 2 karti za kino Sevnica, ki ju podarja 
KŠTM Sevnica

Vsa pravilno rešena 
gesla pošljite

napisana na dopisnicah 
najpozneje do 

15. februarja 2008 na:

KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica

Vsi izžrebanci bodo 
o nagradi

obveščeni po pošti.

Nagrade za november številko:

razvedrilo






