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Beseda odgovorne urednice

Priča smo veliki nejevolji narave. Neurje, grmenje, divjanje vetra, 
poplave, plazovi. Starejši ljudje ne pomnijo takšnih dogodkov. 
Zdi se, kot da se narava jezi nad našimi dejanji. Sporoča nam, da 
ima tudi ona svoje meje in da ne more več … ne more več. Mi 
pa, kot da smo gluhi. Saniramo poškodbe in življenje gre naprej. 

Gospa narava ni zadovoljna, jezi se in izgublja potrpljenje.
A kaj smo mi? Mali ljudje, ki si upamo temu na glas pritrditi. In kaj smo mi proti 
velikanom, moči kapitala in velikim ljudem, ki tam nekje odločajo o vsem, nas 
usmerjajo v svojo korist. In kaj smo mi? Ja, smo! Začnite ločevati odpadke, začnite 
varčevati z elektriko, začnite premišljevati, kolikokrat brez potrebe vžgete avto. 
Preprosto začnite razumeti naravo.

Petra Pozderec

iz grajske skrinje

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: Božislava Čož. 
Kartoskop avtor in lektoriranje: Danijel Šmid.

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.

Avtor skulpture na naslovnici: Rudi Stopar, 
foto: Petra Pozderec
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica, www.artes-studio.com

Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: info@kstm.si, alenka.kozorog@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 oktobra 2008, prispevke in 
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 8.septembra 
2008. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa 
morajo v elektronski obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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Tekoči projekti družbenih 
dejavnosti

Občina Sevnica nadaljuje aktivnosti na 
številnih projektih. Odprto je zbiranje 
ponudb za arhitekturno zasnovo 
nadomestne osnovne šole v Tržišču, za 
katero so sredstva v občinskem proračunu 
že zagotovljena, prav tako se pripravlja 
prijava na razpis ministrstva za šolstvo 
za sofinanciranje gradnje. Predvidoma 
do konca septembra bo končana 
obnova Ajdovskega gradca. V sanacijo 
so vključeni vodni zbiralnik, krstilni 
bazenček in ureditev dostopa do objektov. 
Medtem se v Krmelju ob telovadnici 
OŠ Krmelj že gradi prizidek za potrebe 
borilnih športov, katerega investitor je 
Judoistični klub Olimpija Krmelj ob 
podpori občine Sevnica, ministrstva za 
šolstvo in fundacije za šport. Prizidek 
bo predvidoma dokončan novembra. 
Aktivno poteka tudi odpravljanje težav 
zaradi prostora za predšolsko vzgojo v 
Krmelju, kjer čaka na prostor v vrtcu še 
44 otrok. Pripravlja se začasna rešitev z 
ureditvijo prostorov v stari šoli za okrog 
20 otrok, pripravljajo pa se tudi strokovne 
podlage za oceno stroškov začasne in 
trajne rešitve. 

Odprtje ceste Pekel–Dolgi Rt

Cestni odsek Pekel–Dolgi Rt je pred kratkim dobil asfaltno prevleko. Glede na majhno 
število prebivalcev in dolžino odseka je bil asfaltiran v dobrem sodelovanju Občine 
Sevnica s Krajevno skupnostjo Sevnica in krajani, ki so po svojih najboljših močeh 
pripomogli k izpeljavi projekta. Sodobna cestna povezava bo gotovo pripomogla k 
boljšemu življenju v teh bolj oddaljenih krajih pod Lisco. Odprtja se je udeležil tudi 
podžupan Srečko Ocvirk.

Vrtec Ciciban Sevnica

V maju 2008 je občinski svet občine Sevnica 
sprejel naložbeni program za naložbo 
Adaptacija in dozidava Vrtca Ciciban 
v Sevnici. Celotna vrednost naložbe je 
po predračunski vrednosti ocenjena na 
2.589.144,00 EUR (z DDV), od tega so 
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela 
2.205.015,00 EUR, oprema 104.323,00 
EUR, zunanja ureditev 117.062,00 EUR 
ter dokumentacija in nadzor 162.744,00 
EUR. Občina Sevnica je prejela sklep Vlade 
RS o sofinanciranju naložbe v vrednosti 
40,86 odstotka, kar pomeni 1.125.284,00 
EUR. Sofinanciranje naložbe bo potekalo 
štiri leta, od leta 2008 do vključno leta 
2011. Adaptacija in dozidava Vrtca Ciciban 
Sevnica bo na območju dosedanjega vrtca 
Ciciban na lokaciji Naselje heroja Maroka. 
Gradnja bo potekala v dveh fazah, sprva 
rušitev enote Pika nogavička (spodnji del 
vrtca) in gradnja dela vrtca na tej lokaciji, 
nato pa bo selitev otrok v novozgrajeni 
del (jeseni 2009), nato pa rušitev enote 
Pikapolonica in gradnja drugega dela vrtca. Konec naložbe je predviden septembra 
2010. Novogradnja bo obsegala 1.969 m2, in sicer za potrebe 14 igralnic (šest oddelkov 
vrtca za 1. starostno obdobje in osem oddelkov vrtca za 2. starostno obdobje) ter 
uprave. Kakršni sta, bosta ostali kuhinja in klet. Občina Sevnica je že objavila javni 
razpis za izbiranje izvajalca, kar naj bi izpeljali na začetku septembra.

Vrtec Ciciban po predvideni obnovi 
(Vir: arhiv Občine Sevnica)

Vrtec Ciciban pred obnovo 
(Vir: arhiv Občine Sevnica)

Prostorski načrt občine Sevnica

Tema tokratnega sestanka z izdelovalcem občinskega 
prostorskega načrta občine Sevnica sta bila 
redni pregled poteka priprave novega načrta ter 
usklajenost aktivnosti in faz postopka s časovnim 
načrtom. Posebna pozornost je bila namenjena 
reševanju vprašanj razpršene poselitve in razpršene 
gradnje, vinogradniškim območjem ter enostavnim 
objektom. Ker je izdelovalec v fazi dokončanja 
osnutka prostorskega načrta, ki ga bo na začetku 
avgusta posredoval pristojnim nosilcem urejanja 
prostora v pridobitev smernic, je bil to usklajevalni 
sestanek pred dokončanjem grafičnih vsebin 
osnutka načrta. Na sestanku je bila občini predana 
tudi komunalno-energetska študija občine Sevnica 
kot ena izmed dodatno naročenih analiz, ki bo kot 
strokovna podlaga pri pripravi načrta. Predvidoma 
septembra 2008 bodo predstavitve analiz prostora 
in študija širši zainteresirani javnosti. Namen 
sta seznanitev javnosti z usmeritvami in pogoji 
umeščanja dejavnosti in prihodnje poselitve v prostor 
in proučitev posameznih pobud občine in občanov 
ter izdelanih strokovnih podlag. 

Komisija za nivojske 
prehode

Komisija za nivojske 
prehode, ki jo je imenoval 
minister za promet, se 
je spet sestala v zvezi 
s problematiko križanj 
Savske ceste v Sevnici 
z industrijskimi tiri in 
tiri glavne železnice pri 
nekdanjem TVD Partizan. 
Osnova za sestanek je 
že dokončana I. faza 
rekonstrukcije Savske 
ceste, ki v II. fazi vključuje tudi preureditev nivojskih križanj industrijskih 
tirov z voziščem lokalne ceste za izboljšanje prometne varnosti, predvsem 
kolesarjev. Na sestanku so se dogovorili, da se bodo postopki za potrebne 
in že dogovorjene ureditve nadaljevali. Na navedeni obravnavi se je občina 
zavezala, da bo v letu dni komisiji predložila idejne rešitve navedenega 
križanja, ki bodo usklajene z zakonskimi določili, skupaj s strokovno analizo 
prostorske in ekonomske izvedljivosti posamezne različice, ob vključevanju 
vplivov na položaj prometnih povezav. 

Nivojski prehod na Savski cesti
 (Vir: arhiv Občine Sevnica)
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Ureditev pod glavno cesto na 
Radni

V sklopu ureditev, ki so predvidene 
v državnem lokacijskem načrtu 
za HE Blanca, so se predstavniki 
občine Sevnica na Radni sestali s 
predstavniki investitorja predvidenih 
ureditev Konjščanjskega potoka 
Infro, izvajalca Kostak in krajanov. 
Obravnavali so predvidene posege 
ob gradnji zaprtega kanala svetlega 
profila 2,5 x 2,0 v dolžini 145 m na 
odseku od prepusta pod glavno cesto 
na Radni, gorvodno, za prevajanje voda tega hudournika. Krajani in občina so ob 
tej priložnosti izrazili zanimanje, da bi v navedene posege vključili tudi prometno-
tehnično preureditev priključka lokalne ceste na glavno in delno razširitev odseka 
ter obnovo dotrajanega vozišča lokalne ceste na spodnjem odseku. Obravnavana je 
bila tudi predvidena prometna ureditev med gradnjo, ko bo lokalna cesta v zaselku 
zaprta in bo obvoz za Lukovec potekal iz smeri podjetja Siliko. Ugotovili so, da bi bilo 
nujno v predvidene posege vključiti tudi ureditev brežin potoka ter gradnjo prodne 
pregrade nad ovinkom, kot je bilo že predvideno v idejnem projektu. Navedene 
pobude bodo pristojnim posredovane za namen iskanja skupnih celovitih rešitev. Na 
terenskem ogledu so ugotovili, da izvajalec, ki ureja tudi desno brežino Save na tem 
odseku, zadovoljivo upošteva pobude in predhodne dogovore glede priprave prostora 
za ureditev pločnika ob glavni cesti na odseku od Radne do brvi čez Savo ter ureja 
brežino v naklonu, ki bo navedeno omogočil.

Cesta na Radni (Vir: arhiv Občine Sevnica)

Podpis pogodbe za mrežo cest

Podžupan Srečko Ocvirk je v prostorih občine z na javnem razpisu izbranim izvajalcem Gradnje, d. o. o., Boštanj, podpisal pogodbo za 
naložbo omrežje cest v občini Sevnica, ki obsega ureditev odsekov Brezovec–Križišče, Križišče–Hinjce in Hinjce–Krmelj–Gabrijele. 
Naložbo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 71 odstotkov celotne vrednosti 
naložbe.

Vir: Obična Sevnica
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Večerni pogovor na deželi z znanimi Slovenci

V atriju sevniškega gradu sta se v petek, 25. julija, v večernem pogovoru predstavila slovenski televizijski 
humorist Vinko Šimek in slovenska astrologinja Meta Malus.
V pogovoru, ki ga je vodila novinarka TV Slovenija Marijana Grčman, so imeli obiskovalci priložnost 
spoznati Vinka Šimeka kot prijetnega, zgovornega in šaljivega sogovornika. S posebno velikim veseljem se 
je spomnil svoje prijateljice Nele Eržišnik. Rahlo kritičen je bil do svobode izražanja, ko je na nacionalni 
televiziji predstavljal nepozaben lik Jake Šraufcigerja. Astrologinja Meta Malus je odkrila del svoje 
življenjske zgodbe – obudila je spomin na čas bivanja v Italiji, kjer je v Bologni ob delu študirala na 
tamkajšnji univerzi parapsihološke študije in prva v Sloveniji začela pisati članke 
o parapsihologiji. Danes se ukvarja s prerokovanjem iz rok, pisanjem člankov in 
knjig. V kulturnem programu so se predstavili Anja Konajzler iz KŠD Lukovec 
s harmoniko in Društvo Trg Sevnica z odlomkom iz igre Pet velikih. Goste sta 
pozdravila tudi Srečko Ocvirk in Breda Drenek Sotošek. Povezovalno nit je vodil 
Ciril Dolinšek. Ob koncu pa so pogostitev pripravili AKŽ Sevnica in Društvo 
vinogradnikov Sevnica – Boštanj.

Petra Biderman, foto: Ljubo Motore

Fotoreportaža - Odprtje 
parka za  Skejt v Sevnici

Foto: Rok PetančičObveščamo vas, da bomo septembra poskrbeli za celotno ograditev 
parka za skejtanje, ki ga bomo ob primerni uri tudi zaklepali. Hvala za 

razumevanje!
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Javna predstavitev Idejne zasnove turistično-rekreacijskega območja 
Lisce

KŠTM Sevnica je kot koordinator in eden od partnerjev pogodbe za oživitev Lisce 
v sredo, 23. julija, v Mladinskem centru Sevnica pripravil javno predstavitev Idejne 
zasnove turistično-rekreacijskega območja Lisca (TRO Lisca). 
Namen javne predstavitve je bil seznaniti javnost z vsebino idejne zasnove ter 
pridobiti mnenja, predloge in pobude tudi od občanov. Direktorica KŠTM Sevnica 
Petra Pozderec je predstavila predloge obnove in dograditve stavb na Lisci ter načrte 
ureditve športnih, rekreacijskih in turističnih aktivnosti na vrhu grebena Lisce. 
Podžupanja občine Breda Sotošek Drenek je izrazila pozitivno mnenje o dosedanjih 
rezultatih in zagotovila tudi vnaprejšnjo podporo ter sodelovanje občine Sevnica. 
Tudi drugi so idejno zasnovo pozdravili in se strinjali, da je to dobra podlaga za 
pripravo nadaljnjih projektov. Predstavniki lastnika večine objektov na Lisci, to je PD 
Lisca Sevnica, so dejali, da je treba oživitev Lisce gledati široko in da mora dejavnosti 
na Lisci usmerjati podjetniški duh, ki bo zmogel povezovati različne vidike Lisce, 
turizem, gostinstvo, kmetijstvo in tudi planinstvo ter varovanje naravnega bogastva 
pogorja Lisce. 
Oživitev Lisce naj ne bo projekt konkurenčnosti, ampak sodelovanja, povezovanja 
in podjetniških priložnosti. Javna predstavitev je potekala v pozitivnem in 
konstruktivnem pogovoru, v optimističnem duhu pa zaokrožila v izjavi udeleženca: 
»Lisca je naša.« Ta misel naj usmerja naš skupni nadaljnji trud k oživitvi naše Lisce, 
naravnega bisera Posavja. 

Matej Imperl
Foto: Petra Biderman, Vinko Šeško

Odprtje razstave ročnih del rokodelcev iz doline Sopote pri Radečah

V Galeriji Grad Sevnica smo v četrtek, 7. avgusta, spet imeli goste iz sosednje občine. 
Ogledali smo si dela štirih avtorjev ročnih del študijskega krožka iz doline Sopote pri 
Radečah. Mojca Kožar slika na strešno opeko, uporablja tehniko olja in akvarela na 
platnu. Brigita Bedek sprošča ustvarjalno energijo z izdelovanjem izdelkov iz različnih 
materialov. Margareta Povhe pa izdeluje prtičke iz različnih vezenin ter ročno kvačkana 
dela. Stojan Schaffer ročno izdeluje leseno posodo. Po uvodnem pozdravu direktorice 
KŠTM Sevnica Petre Pozderec je Jože Prah ponosno predstavil avtorje del, mlada citrarka 
pa je glasbeno popestrila odprtje razstave. Številni obiskovalci so z navdušenjem sprejeli 
vse umetnike, saj ustvarjajo s srcem in s svojim delom dodajajo pomemben delež kulturi 
ustvarjanja v našem širšem okolju. Vljudno vabljeni na ogled izjemno zanimivih umetniških izdelkov v galerijo na sevniški grad, kjer 
bodo razstavljeni do 11. septembra.

 Rok Petančič

Fotoreportaža - Viteške igre

1 2 3

4

5 6 7

81 - Informacijska točka     2 - Ples vitezov Lambergerjev 3 - Učenje kaligrafije  4 - Strelci 5 - Mladi vitezi in Niko  
6 - Boj za najlepšo princeso   7 -   Nagrade za najboljše strelce    8 - Zmagoviti pozdrav       Foto: Petra Biderman     
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Za mladost brez drog

Projekt, ki se bo s svojimi prireditvami septembra in oktobra 
dogajal v občinah Posavja in v občini Laško. Uradne ustanove 
opažajo v zadnjih letih povečanje uživanja prepovedanih 
drog. Širši javnosti je treba predstaviti problematiko 
prepovedanih drog. Treba je seznaniti odvisnike in njihove 
najbližje o mogočih poteh iz tovrstne življenjske stiske. Ena 
od poti sta tudi možnost vstopa in proces odvajanja odvisnosti od prepovedanih drog 
v Don Pierinovih komunah, ki so razširjene po vsem svetu. Ena od njih je tudi na 
Razborju pod Lisco. Poklicne poti, prijateljstvo, želje, navdušenje in volja so omogočili 
projekt Za mladost brez drog, kjer so vključene lokalne skupnosti, več posameznikov 
vladnih in nevladnih institucij, društev in šol, ki pripomorejo k ozaveščanju in pomoči 
odvisnikom, ki so se zasvojili s prepovedanimi drogami. Letos 
bo prireditev namenjena Posavju. Projekt bomo izpeljali 
v občinah Posavja, Bistrica ob Sotli in v sosednji občini 
Laško. V septembru in oktobru se bo zvrstilo več športnih, 
kulturnih, glasbenih in izobraževalnih prireditev, s ciljem 
preventivnega boja proti prepovedanim drogam in odvisnosti 
ter z dobrodelnim ciljem pomagati obnoviti streho na Šoli 
življenja na Razborju pod Lisco, kjer deluje edina ženska 
komuna v Sloveniji. K sodelovanju in udeležbi na prireditvah 
vabimo vse, ki podpirate najbolj prave vrednote življenja.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Obiskal nas je Danijel Šmid Danny

Avgusta je bilo pri nas na gradu pestro. 
Dvakrat smo gostili Dannyja, ki je postal 
naš pravi prijatelj. Pohvalil je grad in 

okolico ter gostoljubje Sevničanov. Za 
grajska drevesa je pripravil kartoskope, 
v katerih prikazuje energijo dreves ter 

vpliv drevesa na ljudi. Kartoskope dreves 
bomo v prihodnjih mesecih postavili na 
ogled na tablici ob posameznem drevesu 
v parku. Pripravil je tudi veliki grajski 
kartoskop. Gre za letne napovedi za 

rojene v posameznih mesecih. Grajski 
kartoskop za posameznika obsega 12 
strani in ga bo mogoče kupiti v pisarni 
vodnika na gradu in v Doživljaju v 
Boštanju za pet evrov.
           Vir: KŠTM Sevnica

Egipčanske karte za tarok

Gašper, Petra, Danny, Brigita

Napis nad portalom našega gradu 
Potrpežljivost premaga vse

V Športni dvorani pri OŠ prenavljamo 
garderobe

V športni dvorani pri osnovni šoli 
potekajo zelo potrebna obnovitvena dela v 
garderobah za ekipe. Vse skupaj je precej 
dotrajano. Prenovili bomo kopalnice in 
uredili novo tretjo garderobo za moštva. 
Upamo, da bomo s tem omogočili boljše 
počutje za vse tekmovalce in rekreativce. 
Obnova v prostore športne dvorane bo 
potekala po fazah, tako da bomo vsako leto 
nekaj postorili. Želimo vam prijetno počutje v dvorani in vas vabimo k skupni skrbi 
uporabe našega skupnega premoženja.
                Vir: KŠTM Sevnica
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Sava avto prejel certifikata kakovosti

V juniju je podjetje Sava avto, d. o. o., iz Boštanja 
priredilo veliko slavje ob prejemu certifikatov, 
ki ponazarjata kakovost v njihovem podjetju. 
ISO 9001 je povzetek dobre poslovne prakse in 
je v pomoč organizacijam, ki žele le najboljše 
in stremijo k učinkovitosti sistema vodenja 
kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. 
Certifikat ISO 14001 pa je dodatno priznanje 
za učinkovito ravnanje podjetja z okoljem, kar je pri podjetju, ki 
se ukvarja z vozili, pomembno. 
V prekrasnem ozračju grajskih dreves so svojo radost delili s 
svojimi poslovnimi partnerji in prijatelji ter glasbenimi gosti 
Eroiko in Vokalno skupino Coronke. Za smeh sta poskrbela 
večna čistilka Fata in šarmer Mercatori.
Poleg omenjenih certifikatov kakovosti sta Andreja in Milan 
Jamšek prejela tudi listino občine Sevnica.
Za tem so bili na vrsti pogostitev in prijetno druženje ter 
povabilo na januarsko žrebanje nagrad njihovih uporabnikov 
storitev in kupcev.

Petra Biderman, foto: Ljubo Motore
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iz stare skrinje ..., prispevki in reportaže

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. 
Vse zgodbe pričakujemo na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, ali po spletni pošti (info@kstm.si).

vodnjak, ki je povezan z vodnjakom v 
atriju gradu?
- obstaja legenda, ki govori o boju dveh 
plemičev za roko grajske gospodične? 
Njun boj naj bi trajal od gradu pa vse do 
križa, ki je nekdaj stal na Zakoškovem 
hribu (400 m severno od gradu).

Gašper Povodnik

Sevniški grad

V tokratni  številki Zgodb iz stare 
skrinje vam razkrivamo nekaj zanimivih 
informacij o sevniškem gradu. 

Ali ste vedeli, da:

- je bila grobnica v Lutrovi kleti, kjer 
sta pokopana mož in hči zadnje grofice 
na gradu, Matilde von Arco-Zinnenberg, 
na ogled do približno leta 1965, dokler je 
niso oropali?
- sta v grobnici krsti in da ima krsta 
grofičinega moža stekleno okence, skozi 
katerega je bilo videti njegov obraz?
- je v Vrtnarjevi vili na robu grajskega 
parka še v šestdesetih letih živel vrtnar, ki 
je svoje pridelke tudi prodajal?

- je po 2. svetovni vojni hotel nekdo 
najeti grad za 50 let in ga spremeniti v 
hotel za oddih svojih delavcev?
- naj bi bila na gradu zakladnica, v kateri 
je bila skrinja, polna zlatnikov iz časa 
cesarja Franca Jožefa I.?
- so 400 m od grajske vile ob polaganju 
novih cevi odkrili stare cevi in grajski 

Zadnji spust

Človek s srcem, poln elana,
rad pomagal je ljudem,

energija v njem nabrana
ga zvabila je v objem.

V hlad ledenega objema,
tam, kjer voda ponori,
kjer nikoli ne zadrema,
le hrumeča vsa besni.

Človek je organiziral
v vsej idili zadnji spust,

ni na klice reagiral,
zdaj glasu ni več iz ust.

Združevala jih je služba,
a najdražjih ni domov,
potonila srečna družba
sredi savskih je valov.

Želja jih v napredek gnala
je v načrtih za obstoj,

a usoda izigrala
jim je neizprosen boj.

Vsi v izkušnjah podkovani
zdaj so rana bolečin,

domačini dobro znani,
večno živ bo vaš spomin.

Naj vas naša misel spremlja,
kot da z nami ste še tu,

rodna je slovenska zemlja
dala svoj vam dom miru.

Marinka Glavač
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turistična zveza občine Sevnica

Odprtje slikarske razstave

V četrtek, 7. avgusta, so v LEKOS Galeriji Ana v Sevnici 
odprli slikarsko razstavo z naslovom Ženske so … Svoja 
dela je predstavila mlada, 30-letna slikarka Tanja Tramšek, 
profesorica likovne umetnosti, ki jo navdušujejo velika 
platna, figure žensk in moških. 
Slikarstvo je stroka, ki jo spremlja, odkar ve zase. Odkar 

zadnja štiri leta poučuje 
umetnost na srednji šoli, 
se je slikarstvu posvetila 
še intenzivneje kot prej – 
čopiča dejansko ne izpusti 
več iz rok. V svojem načinu 
slikanja izraža svoj značaj. Je 
močna in jasna, čeprav do 
ljubljenih nežna in občutljiva. 
Poenostavljene oblike, 
naslikane z nasičenimi 
barvami in pogosto obrisane s črno linijo, jasno omejujejo 
barvo, figure pa nastajajo s hitrimi potezami in debelejšim 
nanosom barv. 
Tokrat se bodoča mamica predstavlja s slikami večjih 
formatov figur žensk in moških. Njena dela in ideje za 
prostorsko umestitev njenih slik si lahko ogledate na 
spletni strani (www.tanjatramsek.com). 

          Breda Drenek Sotošek
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šolski zvonec

Tekmovanje za čiste zobe

Letos je potekalo 25. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. 
Sodelovali so otroci do petega razreda vseh šol. S pomočjo sestre 
za preventivo Jožice Pečnik so vse leto preverjali čistost zob in se 
učili pravilne tehnike čiščenja. Tako so dobili zmagovalne razrede. 
In kateri so bili to?

Na OŠ Tržišče je zmagal 4. razred z razredničarko Mihaelo Jelenc, 
na OŠ Studenec 3. razred z razredničarko Eriko Intihar Anzelc, na 
OŠ Krmelj 4. razred z razredničarko Majdo Štih, na OŠ Blanca 3. 
razred z razredničarko Tatjano Trebše, na OŠ Šentjanž 4. razred z 
razredničarko Jožico Pelko, na OŠ Boštanj 4. razred z razredničarko 
Romano Pokorn, na OŠ Loka 5. razred z razredničarko Julijano 
Majerič, ki smo ji za večkratno zmago podelili še posebno priznanje. 
V veliko veselje nam je sodelovanje z OŠ Ane Gale, kjer je naše 
delo še prijetnejše in se veselimo vsakega učenca, ki usvoji pravilno 
tehniko umivanja zob. 
Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem ravnateljem šol, učiteljicam in 
učiteljem, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Ker se vsi čedalje bolj 
zavedamo, kaj pomeni biti zdrav in takšen tudi ostati, se bomo še 
trudili za dobro naših otrok, pri katerih se seveda naš trud najbolj 
obrestuje. 

 Vladimira Tomšič, ZD Sevnica

Praznik črk in številk

V torek, 17. junija, smo na Osnovni šoli Blanca pripravili tradicionalno sklepno 
prireditev Praznik črk in številk. Učenci 1. in 2. razreda so med šolskim letom pridno 
spoznavali črke in številke. Starše in krajane so popeljali med šolske klopi, pa čeprav 
le v mislih. Pred težko pričakovanimi počitnicami pa so se posladkali s torto 
v obliki vodilne črke abecede. Upava, da so vsi najini prvošolci in 
drugošolci preživeli lepe in breyskrbne počitnice

Ksenija Juh in 
Majda Stopar, učiteljici

Bili smo na izletu

Junija smo se učenci šestega razreda OŠ Tržišče odpravili na izlet. Z avtobusom 
smo se odpeljali v Ljubljano, kjer nas je čakal gospod Horjak in nas povabil na 
barko. Čeprav je rahlo deževalo, je bila vožnja po Ljubljanici prijetna. Vozili smo 
se proti Vrhniki. Po okusni malici smo opazovali naravo in okolico. Ko smo se 
vračali proti mestu, smo v ozadju videli tudi grad. Naše potepanje smo nadaljevali 
proti Gorenjski. Peljali smo se v Lukovico, kjer je Čebelarski center Slovenije. 
Prijazen čebelar nas je pospremil do čebelnjaka in nam povedal marsikaj 
zanimivega. Najprej nam je pokazal sprednji del čebelnjaka, potem pa je odprl 
panj in iz njega vzel satnico, na kateri je bilo veliko čebel. V domu smo videli 
makete starih čebelnjakov in veliko zanimivo poslikanih panjskih končnic. Veliko 
smo izvedeli tudi o Antonu Janši, ki je bil prvi čebelarski učitelj v čebelarski šoli 
na Dunaju. To je ustanovila cesarica Marija Terezija. Po okusnem kosilu v gostišču Pri čebelici smo šli še v trgovino s čebelarsko 
opremo in veliko sladkimi dobrotami. Kljub dežju smo se imeli zelo lepo in se zahvaljujemo Jožetu Ermanu, ki nam je omogočil 
to zanimivo doživetje.

  Učenci 6. r. OŠ Tržišče
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Anuša Kovačič, 
strelski up 

Komaj 14-letna Anuša 
Kovačič ima za sabo tri 
leta intenzivnega strelskega 
treninga in kopico osvojenih 
odličij z regijskih in državnih 
tekmovanj v streljanju z 
zračno pištolo. V razmeroma 
kratki športni karieri se v 
njeni vitrini lesketa 11 kolajn 
za posamezno uvrstitev, štirje 
pokali za ekipno uvrstitev in 
kar nekaj praktičnih nagrad, 
namenjenih zmagovalcem. 
Tudi med počitnicami Anuša 
trenira. Opravlja del fizičnih 
priprav po strelskem programu, 
ki je izdelan za njene potrebe 
in zmogljivosti. Zato ni čudno, 
da jo vidite plavati v bazenu, 
kolesariti ali teči po trimski 
stezi ob Savi ali hoditi proti Lisci. Nova strelska sezona prinaša 
nove izzive. Anuša je oblikovala cilje, ki jih želi doseči in za katere 
bo treba veliko trenirati.

Mirko Ognjenovič

Anuša Kovačič – na tekmi

Anuša Kovačič, prva z desne z ekipo
 Mojca Kolman in Saša Rešeta – 

na stopničkah

Občni zbor ŠK Milana Majcna 
Sevnica

V prostorih Šahovskega kluba Milana 
Majcna Sevnica so člani in članice v 
soboto, 2. avgusta, sprejeli program 
dela in finančni načrt. Soglasno je bil za 
novega predsednika izvoljen dosedanji 
predsednik Franc Derstvenšek in 
soglasno so sprejeli predlog UO ŠK, da 
Šahovski klub Milana Majcna Sevnica 
ob 50. obletnici delovanja podeli naziv 
častni član Janezu Blasu, ustanovnemu 
članu za zasluge, napredek in razvoj 
društva. Blasov delovni prispevek 
za neprekinjeno delovanje ŠK od 
ustanovitve 14. januarja 1957 pa vse 
do današnjega občnega zbora je velik. 
Listino sta Janezu Blasu izročila 
predsednik ŠK Franc Derstvenšek in 
tajnik Ludvik Cvirn. Po občnem zboru 
je bilo še 17. poletno srečanje starih in 
mladih šahistov. To tekmovanje poteka 
od leta 1992. V vseh 14. dvobojih so 
zmagali mladi, po novem načinu od 
15. srečanja pa dvakrat ekipa B in enkrat ekipa A.           
                                                                                      Ludvik Cvirn

Janez Blas, dosedanji predsednik NO ŠK 
z listino naziva Častni član 

Poletno 17. šahovsko srečanje Stari-mladi po 
občnem zboru.

Pohod na Presko

V soboto, 29. marca, je bil v sevniški 
občini dan pohodništva. Zato so se 
že v zgodnjih jutranjih urah odpravili 
v različne smeri mladi in malo manj 
mladi.
Učenci OŠ Boštanj smo imeli športni 
dan. Tokrat so nas poleg učiteljev 
spremljali planinski vodniki PD Lisca 
Sevnica.

Nas je pot vodila na Presko do turistične 
kmetije Hrovat, kjer so nas prijazno 
pogostili s toplim čajem. Vzpon ni bil 
zahteven, saj smo vsi prispeli na cilj. Pot 
navzdol je bila še lažja, in vrnili smo se 
hitreje, kot smo se vzpenjali.
Tudi vreme je bilo krasno, toplo je sijalo 
sonce, zato smo dan lepo preživeli.

Tadej Hanaček,  9.b OŠ Boštanj
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Robert Lendaro na evropskem veteranskem prvenstvu 

Letos je bilo 16. evropsko prvenstvo veteranov v Sloveniji. Od 23. julija do 3. avgusta so bile atletske 
preizkušnje v Ljubljani, na stadionu v Šiški, prvenstva pa se je udeležilo 3600 atletov iz 41 evropskih 
držav. Robert Lendaro, član AK Sevnica, je nastopil na 5000 m dolgi tekaški preizkušnji v kategoriji 
M-35 v sredo, 30. julija, ob 18.25. Pomeril se je s tekmovalci iz Belgije, Nizozemske, Italije, Nemčije, 
Andore, Latvie, Irske, Avstrije, Španije, BiH, Francije in Slovenije. Kljub soparnemu vremenu in 
veliki vlagi so poskušali tekmovalci kar najbolje odteči 12 krogov in pol ter priteči čim boljšo uvrstitev 
za svojo državo. Robert Lendaro je s časom 16.20,68 zasedel 10. mesto, kar je lep dosežek po uvrstitvi 
in doseženem času. Ozračje na evropskem veteranskem prvenstvu je prijetno, prijateljsko, športno in 
tekmovalno. Mnogi med njimi se bodo spet srečali prihodnje leto, ko bo na Finskem v mestu Lahti 
svetovno veteransko prvenstvo. Udeležiti se ga želi tudi Sevničan Robert Lendaro.

Vanja Lendaro 

Tretji tek po lovskih stečinah Trebelno

V soboto, 12. julija, je bil na Trebelnem tretji tek po lovskih stečinah, ki šteje za pokal 
Dolenjskega lista. Prireditev se je začela z otroškimi teki, start glavnega teka pa je bil ob 
18. uri. Moški so se podali na sedem kilometrov dolgo progo, za ženske pa so pripravili 
krajšo, 4,5 kilometra dolgo progo. Teklo je 96 moških in 28 žensk. Absolutni zmagovalec je 
postal Robert Lendaro, član AK Sevnica, ki je progo pretekel v času 24,19 minute. Drugo 
mesto je s časom 24,30 minute pripadlo Mihi Povšiču, prav tako članu AK Sevnica, tretji 
pa je bil Janez Polovič ŠD Kostanjevica s časom 24,54 minute. Med ženskami 
je s 4,5 kilometra dolgo progo najhitreje opravila članica AK Sevnica Sara 
Karlovšek s časom 18,04 minute, druga je bila Marta Gričar, AK Radeče 
s časom 18,22 minute, tretja pa Magda Lužar, DTP Trebnje s časom 18,42 
minute. Razglasitev rezultatov je bila ob 20. uri, kolajne je podelil župan 
občine Mokronog-Trebelno, Anton Maver. Robert Lendaro je tako letos že 
četrtič postal absolutni zmagovalec teka, ki šteje za pokal Dolenjskega lista. 

 Vanja Lendaro

S kolesom od Mokronoga 
do Zadra 

Meglenega jutra, 11. junija, smo 
se na pot od Mokronoga do Zadra 
podali ekipa osmih kolesarjev 
(Branko Žibert, Drago Kastelic, 
Drago Resnik, Robert Oštir, Igor 
Glušič, Matjaž Malenšek, Franci 
Pravne, Bojan Zupan) v spremstvu 
treh prijateljev (Mitje Sluge, 

Marjana Novaka, Igorja Jevnikarja).  Ne glede na rano uro se je našega odhoda 
udeležilo lepo število sorodnikov, znancev, prijateljev, med katerimi sta bila 
tudi župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver in predsednik turističnega 
društva Alojz Gregorčič. Pot, dolgo 360 km, ki je potekala od Mokronoga mimo 
Novega mesta, Dolenjskih Toplic, skozi mejni prehod Vinica, Ogulin, Josipdol, 
Gospič, Gračac mimo Velebita do Zadra, smo prekolesarili v treh dneh. 
Zahvaljujemo se sponzorjem in vsem, ki so karkoli pripomogli, da smo lahko 
zastavljeni cilj uspešno opravili in se nato varno vrnili v prelepo Slovenijo.  

Robert Oštir
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Odkritje spominske plošče na Malkovcu

OZVVS Sevnica je v nedeljo, 3. avgusta, odkrilo spominsko obeležje na Pungerčarjevi 
zidanici na Malkovcu, to je na objektu, kjer je bila v letih 90/91 tajna hramba orožja 
in streliva za NZ KS Sevnica. Na prireditvi je bilo več kot 300 udeležencev. Med njimi 
številni gosti, predstavniki občinske in lokalne skupnosti ter veteranskih združenj Posavja. 

Slavnostna govornica je bila podžupanja občine 
Sevnica Breda Drenek-Sotošek, ki je to nalogo 
prevzela namesto pokojnega župana Kristijana 
Janca. Prireditev je bila slovesna in vsebinsko 
bogata, za kar se je treba zahvaliti veliko ljudem. 
Veterani OZVVS Sevnica se vsem iskreno 
zahvaljujemo za pomoč, še posebno družini Pungerčar, KS Tržišče, ZB za vrednote NOB 
Sevnica in Tržišče, aktivu kmečkih žena, PGD, 32. VTP Novo mesto in MPZ KUD Emil 
Adamič Mokronog. Pripravljati in izpelajti prireditev v takšni harmoniji dela, kot je bila na 
Malkovcu, je veteranom in veterankam OZVVS Sevnica v čast in veliko zadovoljstvo. 

Fanika Zemljak

Odkritje spominske plošče 
pri Pungerčarju na Malkovcu

Poklanjanje zastave Pungerčarju

Pohod od Telč do Bučke ob 63. obletnici vrnitve iz izgnanstva 
in begunstva

Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941-1945 (DIS) BUČKA 
na Dolenjskem je pod pokroviteljstvom Društva izgnancev Slovenije 
1941-1945 in v organizaciji predsednice Krajevne organizacije DIS 
Bučka Silve Marjetič organizirala že 4. pohod ob nemško-italijanski 
okupacijski meji v soboto, 19. julija, od Telč do Bučke.
Zbralo se je skoraj 200 pohodnikov. Podžupan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk je vsem zaželel veliko užitkov na pohodu od Telč do Bučke.

Po kratkem 
kulturnem programu 
domačih pevk in 
zaužitju dobrot domačih gospodinj se je začel pohod. Na Bučki smo si ogledali 
originalni mejni kamen in ob 11. uri se je končal pohod s prihodom glavne skupine 
z zastavonošama iz Moravč pri Kulturnem domu na Bučki.
Na sklepni prireditvi so govorili predsednica DIS 1941-1945 prof. Ivica Žnidaršič, 
poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Ivan Gril in slavnostni govornik 
mag. Franc Žnidaršič. Posebno zahvalo je dobila predsednica KO DIS 1941-1945 
Silva Marjetič in mlada pohodnika, 89-letni Anton Grabnar in Franc Bebar. 

Janez Janko Blas

Na Bučki pri spomeniku izgnancem

Prvi pohodniki že ob 7.30 na Telčah iz KO DIS 
Sevnica in zastavonoša iz Moravč 
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policija, kolumna, recept

Evino življenje

Mmmm, kako me prijetno žgečka po prstih na nogah. Pa še prija, takšna nežna masaža. Začutim prijeten nežen jeziček, ki se je lotil mojih 
stopal. Prija. V polsnu se obrnem in moj maser se preseli neposredno k obrazu. Ovohava me z nosom, tako čisto od blizu. Pa me spet 
malo poliže in požgečka. V ozadju slišim pritajen smeh mojih dveh punc. Tu pa tam slišim tudi mimoidoče, ki hodijo mimo našega šotora. 
Nočem še odpreti oči. »Nogice, prosim, preseli se k nogicam,« tiho zašepetam tisti osebi, ki me prijetno zbuja. Pa res. Želja uslišana. Spet 
se loti mojih stopal in prstov. Ne veste, kako je prijetno. Ups, zdaj pa še malo grizljanja. Zdaj me pa že zanima, kdo je to. Odprem očke in 
zagledam luštno rjavo kepico s srednje dolgimi dlakami. Oči ima odkrite s čopkom, ki ga ima z rdečo pentljo privezanega na sredini glave. 
Kako lep psiček. Prijazno me pogleda in priskoči k meni.
Punce se hihitajo za mizo pred šotorom. Vsaka s svojim kafetkom me pozdravita v nov dan. Tako smo tistega jutra dobile novo prijateljico 
Nežiko. Njena lastnika sta bila soseda, starejši par, ki jima je prav ugajalo, da si je Nežika našla prijateljice. Gospa je bila tako navdušena 
nad nami, da nas je nenehno vabila na kosilo. Tako so špageti in testenine na en in tisoč način odpadli.
Naših dogodivščin na morju pa še ni konec. Prihodnjič vam povem, kako smo v divjini na otoku našle starko.

Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom Za Evo, ali na elektronski naslov (info@kstm.si) s pripisom 
Za Evo.              
                 Lupčka

V septembru bo na cestah spet več otrok. Pri 
svoji razposajenosti in igrivosti pa večkrat 
pozabijo, da so na poti v šolo udeleženci v 
prometu – pazimo nanje.
Še posebno moramo biti previdni pri vožnji 

mimo ustavljenega avtobusa, ker lahko predvidevamo, da bo pred naše vozilo skočil otrok. Za 
avtobusom s tablo za prevoz šolskih otrok in vključenimi utripalkami je treba ustaviti in počakati, 
da odpelje naprej. Otrokom je treba omogočiti varno prečkanje vozišča in pri tem po potrebi 
ustaviti vozilo, omogočiti prečkanje ceste na prehodu za pešce – vključeni vsi štirje smerniki za 
opozarjanje preostalih voznikov pri tem naj ne bodo odveč! 
 Poleg obvezne uporabe rumene rutice za prvošolčke in uporabe kresničk predlagam, da ste starši 
pozorni pri nakupu novih oblačil, da so ta svetlejših barv, morda že opremljena z odsevniki, ter tako povečate vidnost otroka ob 
zmanjšani vidljivosti – enako velja za šolske torbe. 
Otroci naj iz vozila izstopajo na tisti strani, ki je stran od vozišča. Pazite, da pri tem ne boste ovirali prometa. Ustavitev vozila 
pravočasno nakažite.
Otroci so tu vse leto – bodimo pozorni nanje ves čas.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 

Poletni zvitki na solatnem listu

Sestavine: 2 jajčevca, 2 večji bučki, 3 paradižniki, olive, 4 listi solate ledenke, 300 g sira feta, 2 žlici olivnega olja, 2 stroka česna, 
balzamični kis, sol, poper

Priprava: V posodi pristavimo vodo za blanširanje paradižnika. Jajčevca in bučki operemo, obrišemo in narežemo na nekoliko 
debelejše podolžne rezine. V ponvi segrejemo olivno olje, na katerega stresemo olupljen česen. Nato na segretem olju postopoma 
po obeh straneh zlato rjavo zapečemo rezine jajčevcev in bučk. Pečene odlagamo na pladenj in ohladimo. Paradižnik položimo v 
vrelo vodo in blanširamo 30 sekund. Nato ga olupimo, razkosamo na četrtine in narežemo na drobne kockice. Sir feta narežemo 
na podolgovate, približno centimeter in pol debele koščke. Vsak košček ovijemo v rezino hladnega jajčevca, potem pa še v rezino 
bučke. Liste ledenke operemo in temeljito odcedimo. Preliv pripravimo tako, da v skodelici gladko razžvrkljamo balzamični kis 
in sol, da se zadnja stopi. Nato med mešanjem postopoma prilijemo olivno olje, nazadnje pa začinimo s sveže mletim črnim 
poprom. Na krožnike položimo po list ledenke. Nanjo razdelimo zelenjavno-sirove zvitke, ki jih obložimo z olivami in potresemo 
z narezanim paradižnikom. Vse skupaj pokapljamo s solatnim prelivom. 

Recept pripravila: Suzana Spaseski
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Pred vami bo dinamičen mesec. Soočali se boste z izzivi 
in uspelo vam bo narediti korak naprej. Prevladovala bo 
modra barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v drugi 
polovici meseca. Pri poslih boste imeli ustvarjalno obdobje 
že v prvem tednu. Z financami svetujem previdnost v tem 
obdobju. Za počutje pa bo najboljši četrti teden. Zelo 
dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu maju. 
Pozitivna številka bo 7. Negativna pa 19.

Pred vami je ustvarjalen mesec. Tokrat boste v ospredju 
umetniki in kulturni delavci. Prevladovala bo bela barva. 
Za ljubezen bo najboljše obdobje v prvem tednu. Pri poslih 
svetujem previdnost v drugem tednu, najboljši pa bo četrti 
teden. Za finance bo to ugoden mesec.Za počutje pa bo 
najboljši tretji teden. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete 
z osebami, ki so rojene v mesecu januarju. Pozitivna 
številka bo 28. Negativna pa 11.

Pred vami je dober mesec. Poslovno se boste zlahka 
izkazali. Imeli boste zadosti energije. Prevladovala bo 
rdeča barva. Za ljubezen bo zelo dobro obdobje skozi 
cel mesec. Za večje in odgovornejše poslovne poteze bo 
najboljši drugi teden. Z financami previdno v četrtem 
tednu. Počutje bo predvidoma prijetno. Zelo dobro 
ujemanje lahko dosežete z rojenimi v maju. Pozitivna 
številka bo 3. Negativna pa 15.

Pred vami je mesec intuicije. Hipoma se lahko zaljubite in 
si povečate krog prijateljev. Opaženi boste. Prevladovala 
bo vijola barva. Za ljubezen bosta najboljša drugi in četrti 
teden. Za poslovnost bo najboljši čas že v prvem tednu. Za 
finance bo najboljši tretji teden. Počutje se bo popravilo, če 
imate težave že v drugem tednu in tudi obdobje za zdravje 
je takrat najboljše. Najboljše se boste ujeli z rojenimi v 
juliju. Pozitivna številka je 23. Negativna pa 4.

Pred vami je čudovit mesec za posle. Čustva tokrat ne bodo 
v ospredju. Previdnost svetujem le pri sprejemanju večjih 
odgovornosti. Prevladovala bo zlata barva. Za ljubezen 
bo najboljše obdobje v prvem tednu. Za poslovnost bo 
zelo dober čas v tretjem in četrtem tednu. Za finance bo 
najboljše obdobje v času med drugim in tretjim tednom. 
Počutje pa bo najboljše v četrtem tednu. Najboljše 
ujemanje bo z rojenimi v septembru. Pozitivna številka je 
18. Negativna pa 27.

Pred vami je mesec novih začetkov in sprememb. Misli 
bodo skoncentrirane v prihajajoče cilje. Prevladovala bo 
zelena barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v četrtem 
tednu. Za posle bo pravo obdobje v drugem in tretjem 
tednu. Finančno bo najboljši čas že v prvem tednu. Za 
počutje bo predvidoma dobro obdobje s koncem tretjega 
tedna. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v 
mesecu oktobru. Dobra številka bo 17. Negativna pa 26.

Pred vami je mesec ustvarjalnosti in dobrih novic. 
Odkrivali boste svoje talente in sposobnosti. Uspešni boste. 
Prevladovala bo bela barva. Za ljubezen bo najboljše 
obdobje v prvem tednu. Za posle bo pravo obdobje v 
tretjem tednu. Finančno bo najboljši čas v četrtem tednu. 
Za počutje pa bo predvidoma dobro obdobje v drugem 
tednu. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v 
mesecu februarju. Dobra številka bo 10. Negativna pa 27.

Pred vami je negotov mesec za ljubezen in finance. Intuicija 
vam ne bo delala težav. Tudi probleme boste uspešno 
in sproti reševali. Previdnost svetujem le pri odnosih. 
Prevladovala bo rjava barva. Za ljubezen bo najboljše 
obdobje v četrtem tednu. Za poslovnost bo zelo dober čas v 
prvem tednu. Za finance bo najboljše obdobje proti koncu 
četrtega tedna. Počutje pa bo najboljše že v drugem tednu. 
Najboljše ujemanje bo z rojenimi v decembru. Pozitivna 
številka je 22. Negativna pa 3.

Pred vami je čudovit mesec. Veseli boste, razpoloženi in 
družabni. Prevladovala bo rdeča barva. Za ljubezen bo 
najboljše obdobje v prvem in drugem tednu. Poslovno 
najboljši čas bo v tretjem tednu. Finančno se bo predvidoma 
tudi dobro izšlo. Mesec bo prijeten tudi za počutje. Želim 
vam vse najboljše za vaš osebni praznik. Zelo dobro 
ujemanje pa lahko dosežete z osebami, ki so rojene v 
mesecu avgustu. Pozitivna številka bo 8. Negativna pa 6.

Pred vami je zanimiv mesec. Našli boste svojo notranjo 
moč in ustvarjali ter navezovali nove stike. Prevladovala 
bo svetlo modra barva. Za ljubezen bo zelo dobro obdobje 
v drugem tednu. Za dobre poslovne poteze bo najboljši 
četrti teden. Z financami previdno v drugem tednu. 
Počutje bo predvidoma najboljše v tretjem tednu. Zelo 
dobro ujemanje pa lahko dosežete z rojenimi v septembru. 
Pozitivna številka bo 25. Negativna pa 4.

Pred vami je malce slabši mesec, to pa zato ker se bo vse 
odvijalo z naglico in boste potrebovali veliko koncentracije. 
Že v drugem tednu se bo slika spremenila na bolje. 
Prevladovala bo črna barva. Za ljubezen bo najboljši 
četrti teden, isto velja tudi za posle. Za finance bo ugoden 
tretji teden. Počutje se bo popravilo, če imate težave tudi 
v tretjem tednu in obdobje za zdravje bo takrat najboljše. 
Dobro se boste ujeli z rojenimi v februarju. Pozitivna 
številka je 5. Negativna pa 9.

Pred vami je ustvarjalen in pester mesec. Volje, energije in 
intuicije vam ne bo primanjkovalo. Imeli boste veliko dela 
in možne so večje spremembe. Prevladovala bo modra 
barva. Za ljubezen bo najboljši drugi teden v mesecu. 
Za posle bosta idealna drugi in tretji teden. Počutje pa 
se vam splošno lahko izboljša s koncem tretjega meseca. 
Pri denarju pa svetujem previdnost v prvem tednu. Dobro 
ujemanje predvidevam z rojenimi v juniju. Pozitivna 
številka je 1. Negativna pa 22.
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