iz grajske skrinje
Beseda
odgovorne
urednice

Ko spet odprem oči, se znajdem v svoji
dnevni sobi. Pogledam skozi okno. Sneži
in piha. Zima je. Brrr …

Dragi bralci, kadar vas zebe, se prepustite
takšnim sanjam. Zelo je prijetno. Sicer pa
zaužijte zimski čas bodisi za počitek bodisi
aktivno s športnimi dejavnostmi. Ne
pozabite na družbo, ki vam ugaja. Zima
je sicer čas mirovanja in pripravljanja na
»Kako diši … Prijeten vonj orhidej in novo leto. Del narave smo.
drugega poletnega cvetja. Ležim na ležalniku
ob bazenu in toplo sonce me prijetno razvaja.
Petra Pozderec
Prijazen natakar mi s prelepim nasmeškom
prinese koktajl. Popravim si velik bel klobuk,
ki me varuje pred sončnimi žarki, da se lahko
razgledam po drugih. Vsi uživajo v prijetnem
tropskem podnebju. V ozadju igrajo ukulele.
Idila, res idila …«
Kazalo
I�
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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 februarja 2008, prispevke in
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. januarja
2008. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa
morajo v elektronski obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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Novi prostorski načrt občine Sevnica
Občina Sevnica je že v preteklih letih začela
oblikovati nekatere strokovne podlage
za pripravo novega prostorskega načrta
občine Sevnica. Ta se izdeluje na podlagi
spomladi sprejetega zakona o prostorskem
načrtovanju, njegovi podzakonski akti
so veljavni šele dober mesec dni. Nova
zakonodaja daje poseben poudarek
aktiviranju sedanjih prostorskih zalog,
sanaciji degradiranega prostora in razvoju
poselitve predvsem notranjega prostora v
naseljih. Prostorska politika, ki jo uveljavlja
zakon, postavlja v ospredje prenovo naselij,
prenovo poselitve v najširšem pomenu, zato
je zelo pomembno predhodno podrobno
poznavanje razmer in razvojnih možnosti v
prostoru. Najpomembnejša novost novega
zakona je ta, da je združena vsebina
strateške in izvedbene ravni prostorskega
akta. Novi prostorski akt občine naj bi
bil tudi precej bolj operativen. Prostorsko
načrtovanje je družbeno pomembno,
občutljivo in strokovno zahtevno področje,
zato zakon zelo poudarja načela stroke in
javnosti postopka. Izjemnega pomena je
sodelovanje organizirane in zainteresirane
javnosti in vseh dejavnikov razvoja v lokalni
skupnosti. Glavni namen prostorskega
načrta občine namreč je, doseči družbeno
soglasje o razvoju v prostoru. Pri tem se
moramo posamezniki, različne skupine in
celotna skupnost zavedati pomembnosti in
trajnosti prostora. Izkušnje iz preteklosti,
analize razvoja naselij namreč pogosto
pokažejo, da so lahko napake v prostoru
trajna brazgotina v urbanem prostoru,
ki jo je zelo težko popraviti. Posledice
so lahko bolj ali manj trajne motnje
ali celo nepremagljive razvojne ovire
gospodarskega in socialnega življenja ter
pogosto nepopravljiva škoda v naravi. To
se velikokrat dogaja tedaj, ko posamični
interesi prevladajo nad skupnimi oziroma
javnimi. Priprava prostorskega načrta občine
Sevnica se je začela z izbiranjem izvajalca
4

na
javnem razpisu. Izmed prispelih
ponudb je bilo izbrano podjetje Struktura,
d. o. o., iz Mirne Peči, ki je specializirano za
izdelavo prostorskih načrtov, urbanistično
načrtovanje in izdelavo gradbeno-tehnične
dokumentacije. V prvi fazi se bodo po
pregledu sedanjih izdelale manjkajoče
strokovne podlage, ki bodo omogočile
celovit pregled razmer v prostoru po novih
predpisih. Ob tem bo poseben poudarek
na analizi, ugotavljanju kakovosti in
problemov v prostoru ter ugotavljanju
razvojnih možnosti. Te ugotovitve bodo
podlaga za načrtovanje razvoja. Pri pripravi
novega prostorskega načrta občine Sevnica
bo treba zagotoviti ustrezne pogoje
strokovnemu delu pri izdelavi strokovnih
podlag. Ta faza je najzahtevnejša, saj se
razvojne potrebe in želje usklajujejo z
raznovrstnimi omejitvami in različnimi
interesi. Dokument bo nato posredovan
v javno obravnavo in dan v presojo ter
obravnavo širši javnosti. Do končnega
sprejetja na občinskem svetu bo postopek
potekal po načrtovanih okvirnih časovnih
načrtih. Zaradi zahtevnosti usklajevanja
še ni mogoče napovedati natančnega
datuma sprejetja, vsekakor pa naj bi bil akt
dokončan na začetku leta 2009.

Naložbe na državnih cestah na
območju Sevnice

obravnavali tudi nujno potrebne posege
za ureditev uničenega vozišča regionalne
ceste na odseku od Krmelja do Šentjanža
in nadaljevanje začete naložbe v Krmelju,
opravljen pa je bil tudi terenski ogled
poškodb na cesti v Impoljskem grabnu

S sestanka predstavnikov občine Sevnica s
predstavniki DRSC

po neurju leta 2005. Sestanek je bil poleg
delovnih vsebin zastavljen tudi kot sklepno
letno srečanje predstavnikov sevniške
občine z upravljavci državnih cest, ki je
pomembno zlasti z vidika prihodnjega
uspešnega sodelovanja pri skupnih
projektih.

Srečanje župana s Sevničani, ki
živijo in delajo zunaj občine
Med prireditvami ob občinskem prazniku
občine Sevnica je župan Kristijan Janc
na srečanje, ki je bilo na sevniškem
gradu, povabil sevniške rojake, ki živijo
in delajo zunaj meja občine. Priložnostni
program so pripravili učenci glasbene
šole, navzoči pa so si ogledali še posnetke
Francija Pavkoviča, ki prikazujejo razvoj
in družabne dogodke v Sevnici od leta
1969. Župan je predstavil delovanje in
pomembnejše projekte, ki potekajo v
občini, in rojake pozval, naj vsak na svojem
področju delovanja pomaga pri doseganju
zastavljenih ciljev. Srečanje so končali z
družabnim večerom.

Župan Kristijan Janc in podžupan Srečko
Ocvirk s sodelavci iz občinske uprave
sta se sestala z direktorjem Direkcije
Republike Slovenije za ceste Vilijem
Žavrlanom s sodelavci. Na sestanku
so govorili o že začetih in predvidenih
naložbah na državnem cestnem omrežju
občine Sevnica. Poudarek je bil dan
zlasti projektom, ki so za občino in mesto
Sevnica največjega strateškega pomena,
to so podvoz pod regionalno železniško
progo v Dolenjem Boštanju, most na Logu
in novi nadvoz čez glavno železniško progo
v Šmarju. V povezavi s prvima dvema
projektoma je občina Sevnica pristojnim
ministrstvom že posredovala predlog
dogovora za sodelovanje pri pripravi
občinskega podrobnega prostorskega
načrta. Dogovorili so se, da se je treba glede
nadaljnjih aktivnosti dogovoriti posebej z
direktoratom za prostor pri ministrstvu za
Srečanje z uspešnimi Sevničani, ki živijo in
okolje in prostor. Novi nadvoz v Šmarju pa
delajo zunaj meja občine Sevnica
je predmet projektne dokumentacije, ki jo
(Foto: V. Zupančič)
bo direkcija za ceste pridobila na podlagi
sedanje idejne zasnove v prihodnjem Štirideseta obletnica delovanja vrtca
letu. Sledi postopek načrtovanja sredstev pri OŠ Krmelj
za izpeljavo in financiranje teh naložb v
večletnih načrtih državnega in občinskega V osnovni šoli Krmelj je bila prireditev ob
proračuna. Med drugim so posebej 40. obletnici delovanja vrtca pri Osnovni
Januar 2008
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Prireditev ob 40. obletnici Vrtca pri OŠ Krmelj
(Foto: V. Zupančič)

šoli Krmelj. Občina Sevnica se zaveda
pomembnosti kakovostnega potekanja
dejavnosti predšolske vzgoje, zato v sklopu
možnosti zagotavlja pogoje za uspešno
dolgoletno delovanje vrtca. Kolektivu šole
iz vrtca je ob obletnici vse dobro zaželel
tudi podžupan Rudi Dobnik.

Gobovce. Krajani, ki živijo na vplivnem
območju, so se z investitorji in izvajalci
dogovorili za sestanke po posameznih
območjih, kjer se bodo podrobno dogovorili
o načinu gradnje, da bo čim manj moteče
za okolje. Vsa nerešena vprašanja ob
gradnji lahko posredujete posebni komisiji
za spremljanje gradnje hidroelektrarne
Blanca Občine Sevnica, ki jih bodo ob
medsebojnem sodelovanju reševali skupaj
s predstavniki izvajalca Primorje, d. d.,
in investitorja Infra, d. o. o. Dela pri
gradnji HE Blanca potekajo po sprejetem
časovnem načrtu in za zdaj ni večjih
odmikov. Sodelovanje Holdinga, Javnega

Nova mrliška vežica na Telčah
Gradnja mrliške vežice na Telčah je bila
letos eden večjih projektov KS Tržišče. O
gradnji ter uspešno izpeljani in končani
naložbi sta ob njenem odprtju in blagoslovu
spregovorila tudi predsednik KS Tržišče
Janez Kukec in župan Kristijan Janc.

HE Blanca v gradnji

podjetja Infra in lokalne skupnosti, občine
Sevnica, je najpomembnejše za uspešno
nadaljevanje in uresničitev projekta, prav
tako pa tudi za usklajevanje projektiranja
in izpeljave del ob hkratni gradnji osrednje
čistilne naprave.

Odprtje obnovljene infrastrukture na
Savski cesti
Odprtje nove mrliške vežice na Telčah
(Foto: V. Zupančič)

Infrastrukturne ureditve ob gradnji
HE Blanca na območju Sevnice
Predstavniki izvajalca vodnogospodarskih
ureditev na akumulacijskem bazenu
hidroelektrarne Blanca Primorje, d. d., iz
Ajdovščine so v Kulturni dvorani Sevnica
predstavili način gradnje infrastrukturnih
ureditev za 2. razpisni sklop za ureditve
na območju Sevnice. Infrastrukturna
ureditev za Sevnico, ki jo bodo opravili
med Vranjskim potokom in mostom
čez Savo v Sevnici, so celovita ureditev
Florjanskega potoka in ulice, delna ureditev
Drožanjskega potoka in ulice, ureditev
izlivnega dela Sevničine in brežine Save.
Izvajalec bo za ureditev naredil gradbiščno
cesto ob Savi za odvoz in dovoz potrebnega
materiala. Prvi dostop do gradbišča z
regionalne ceste R3 bo pri mostu čez
Savo, drugi pa pri železniškem prehodu
Januar 2008

Župan Kristijan Janc je na tiskovni
konferenci ob občinskem prazniku, ki je
bila v prostorih podjetja Tanin, javnosti
predstavil delovanje občine in dosežke
ob koncu iztekajočega se leta. Občina
si prizadeva za ustvarjanje pogojev za
uspešen razvoj gospodarstva, zato je z
državnimi in lastnimi sredstvi obnovila
tudi Savsko cesto, ki so jo ob tej priložnosti
odprli. Obnovljeno je 1000 metrov cestišča
od železniškega prehoda pri Stillesu do
prehoda na trebanjski progi na širino 5,5
metra, zgrajen je pločnik, javna razsvetljava

Odprtje obnov na Savski cesti
(Foto: V. Zupančič)

in urejen most čez Sevnično pri Taninu.
Zgrajen je tudi vodovod od vrtine Stilles
do Hermanove ceste, prestavljeni so
tudi telekomunikacijski vodi, urejeno
je še površinsko odvodnjavanje. Skupna
vrednost opravljenih del znaša 500.000
evrov, dela pa je opravilo podjetje Gradnje
iz Boštanja. Obnovljeno Savsko cesto
je odprl župan Kristijan Janc skupaj z
direktorjem podjetja Stilles, d. d., Štefanom
Teražem, in direktorjem podjetja Tanin,
d. d., Ivanom Mirtom.

Predstavitev študije ogrevanja
na lesno biomaso in različic
urbanističnega načrta Krmelj
Na sedežu Krajevne skupnosti Krmelj
je bila predstavitev Študije izvedljivosti
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
predvidene poslovne cone in naselja Krmelj
in zasnova dveh različic urbanističnega
načrta Krmelj. Predstavnik podjetja Eco
Consulting iz Ljubljane, mag. Milan
Šturm, je podrobneje predstavil vmesno
poročilo Študije daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso. V študiji sta obravnavani
dve različici sistema daljinskega ogrevanja.
V nadaljevanju je mag. Urška Klenovšek
predstavila
zasnovo
dveh
različic
Urbanističnega načrta Krmelj, v katerih so
opredeljene širitve naselja za stanovanjsko
in poslovno pozidavo, prometne povezave
in omejitvena območja za posege v
prostor. Odprte možnosti za nadaljnji
razvoj Krmelja vidijo krajani v tretji
razvojni osi, ki se po variantnih predlogih
umešča v območje Mirenske doline in
s tem neposredno v bližino Krmelja. Ob
koncu predstavitve je bil sprejet dogovor,
da svet KS Krmelj do konca decembra
2007 poda še svoje predloge in pripombe k
predstavljenima dokumentoma.

Odprtje ceste na Mrtovec
Na Mrtovcu so krajani ob sodelovanju s
KS Boštanj pripravili odprtje tri kilometre
dolgega obnovljenega odseka ceste od
glavne ceste do njihovega naselja. Ob
velikem angažiranju krajanov, ki so
prispevali veliko finančnih sredstev, sta

Odprtje obnovljene ceste na Mrtovec
(Foto: V. Zupančič)
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naložbo uspešno sklenili KS Boštanj in
občina Sevnica. Asfaltno prevleko so dobili
tudi hišni priključki, zato bo bivanje v tem
naselju še prijaznejše. Ob novi pridobitvi sta
krajanom čestitala predsednik KS Boštanj
Marjan Kogovšek in župan Kristijan Janc.

Šestdeseta obletnica Trubarjevega
doma upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu

Novo športno igrišče na Bregu
V sklopu infrastrukturnih ureditev ob
gradnji HE Boštanj so člani Športnokulturno- turističnega društva Breg začeli
aktivnosti za gradnjo športnega igrišča na
Bregu. Podjetje Infra je s svojimi izvajalci
del zagotovilo ureditev spodnjega ustroja,

Odprtje igrišča na Bregu (Foto: V. Zupančič)

pri dokončanju del pa sta sodelovali tudi
KS Loka in občina Sevnica, ki je prej
uredila tudi premoženjskopravne zadeve
z odkupom in odmero zemljišča. Ob
igrišču poteka tudi obnova ceste na brv,
ki bo po reki Savi povezala Breg in naselje
Šmarčna in jo bo izvajalec del tudi kmalu
dokončal.

Odprtje ceste Križišče–Pekel
Krajevni skupnosti Boštanj in Krmelj sta
pripravili odprtje obnovljene javne poti
Križišče–Pekel. Cesta je obnovljena v
dolžini 500 metrov, v širini 3,5 metra in z
urejenim odvodnjavanjem in bankinami.
Ureditev je rezultat skupnega sodelovanja
obeh krajevnih skupnosti, krajanov,
gozdarjev in občine Sevnica. Obnovljen
cestni odsek so odprli tudi v zaselku
Handija v Krajevni skupnosti Blanca.
Osemsto metrov dolgo cesto, za katero so
gramoz pridobili ob gradnji HE Blanca, so
sofinancirale Krajevna skupnost Blanca,
občina Sevnica in občina Krško.

Odprtje obnovljene ceste Križišče Pekel
(Foto: Vili Zupančič)
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Trubarjev dom Loka pri Zidanem Mostu
(Foto: V. Zupančič)

S priložnostno prireditvijo je 60. obletnico
delovanja praznoval Trubarjev dom
upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, ki
je letos za strokovno delo in sodelovanje
s krajevno skupnostjo dobil tudi zlato
plaketo občine Sevnica. Direktor doma
Robert Potočnik je ob številnih gostih
opisal delovanje ustanove, za vse dosežke
pa jim je čestital tudi župan Kristijan
Janc.

Šola v Krmelju

telovadnice,
- delno podrtje objekta šole in dograditev
vrtca ter
- rušitev celotnega objekta in nadomestno
gradnjo šole, vrtca, telovadnice in
zunanjega igrišča.
Gradbeni odbor bo svoje mnenje o
predlogih podal do konca januarja 2008,
nato pa bosta navedeno problematiko
obravnavala še odbor za otroško varstvo in
šolstvo ter Občinski svet občine Sevnica.

Javni natečaj za izbiranje
najprimernejše rešitve gradnje
osnovne šole v Tržišču
Po določbah zakona o graditvi objektov in
priporočil ministrstva za šolstvo in šport
je občina Sevnica pristopila k postopku
izpeljave javnega natečaja za izbiranje
strokovno najprimernejše rešitve gradnje
nove osnovne šole v Tržišču. Postopek
bo izpeljan v sodelovanju z Zbornico za
arhitekturo in prostor Slovenije, ki je že
posredovala ponudbo in tudi predlog
pogodbe. Ocenjena vrednost organizacije
celotnega javnega natečaja je 76.400 evrov.
Z namenom uskladitve medsebojnih
obveznosti je bil v sredo opravljen pogovor
s predstavnicama zbornice, kjer je bila
pregledana razpoložljiva dokumentacija in
dogovorjene usmeritve za nadaljnje delo
pri izpeljavi postopka natečaja.

Zavod za gradbeništvo Slovenije je
začel preiskavo nosilne konstrukcije in
kakovosti vgrajenih materialov objekta
stare osnovne šole v Krmelju. Opravljeni
so bili sondiranje stropov in zidov ter
posneti tlorisi celotnega objekta. Po koncu
vseh preiskav bo zavod izdelal analizo
obremenitev in nosilnosti zidovja ter Aktivnosti glede umestitve novega
pregledanih stropnih konstrukcij, opravil atletskega stadiona
pa tudi analizo potresne odpornosti objekta
s poročilom, ki bo vsebovalo tudi smernice Potekajo tudi postopki pridobivanja
za potrebne konstrukcijske ukrepe.
strokovnih mnenj glede umestitve
novega atletskega stadiona v športnoPredlogi za rešitev prostorske
rekreacijski kompleks ob bazenu v Sevnici.
problematike podružnične osnovne V poletnih mesecih je projektantsko
šole Studenec
podjetje AR Projekt iz Sevnice izdelalo
dve različici rešitve atletskega stadiona
Predstavnikom odbora za obnovo šole,
z zunanjo ureditvijo in parkirišči v
odprtje vrtca in gradnjo telovadnice
povezavi s sedanjimi športnimi objekti. Na
Studenec ter predstavnikom Osnovne
uskladitvenem sestanku so bile različice
šole Sava Kladnika Sevnica je bila
strokovne službe občine predstavljene
predstavljena
analiza
prostorske
problematike Podružnične osnovne šole prihodnjim uporabnikom. Pridobljeno
Studenec. V analizi, ki jo je izdelal Region je bilo tudi geomehansko poročilo za
iz Brežic, so zajete štiri mogoče različice območje stadiona. Za mnenje se je občina
ureditve prostorskih pogojev na šoli, ki jo v obrnila tudi na prof. dr. Borisa Leskovca,
tem šolskem letu obiskuje v treh oddelkih mednarodno priznanega strokovnjaka za
skupno 29 učencev. Posamezne različice načrtovanje športnih objektov s Fakultete
analizirajo naslednje mogoče vsebine za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Z njim
so se o tem pogovarjali tudi v Ljubljani.
posegov:
- sanacijo in rekonstrukcijo sedanjega Dr. Leskovec bo obiskal Sevnico in na
podlagi že izdelanih študij ter ugotovljenih
objekta šole,
- sanacijo in rekonstrukcijo sedanjega dejstev na terenu izdelal strokovno presojo
objekta ter dograditev vrtca in umestitve atletskega stadiona.
Januar 2008

občinske strani, prispevki in reportaže
Obnova Ajdovskega gradca
Občina Sevnica bo v letu 2008 začela obnovo
arheološkega najdišča Ajdovski gradec,
eno najbolj raziskanih poznoantičnih
naselbin v Sloveniji. Pretežni del sredstev
za 58.000 evrov vredno obnovo, ki bo
obsegala sanacijo vodnega zbiralnika,
krstilnega bazenčka in druga gradbena ter
konservatorska dela je občina pridobila
s pomočjo javnega razpisa ministrstva za
kulturo. Sestali so se predstavniki občine
Sevnica, KŠTM Sevnica in Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije,

Ob tej priložnosti se je župan zahvalil
tudi dolgoletnemu poveljniku štaba
Ladu Močivniku, ki položaj zapušča po
16 letih uspešnega in odgovornega dela,
nadomestil pa ga bo Rajko Strlekar. Ob
njem sta postala nova člana štaba tudi dr.
Jurij Pesjak ml., ki je odgovoren za prvo
medicinsko pomoč, in dr. vet. med. Miran
Strajnar, ki bo v štabu opravljal naloge
prve veterinarske pomoči. Člani štaba so
v pogovoru omenili sanacijo po neurju,
ki je občino prizadelo avgusta 2005. Pred
štabom so tudi nove naloge načrtovanja za
posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo
občino. V letu 2008 bo največ pozornosti
posvečeno uskladitvi načrtov zaščite in
reševanja ob poplavah zaradi morebitnega
zrušenja pregrad na HE Vrhovo in HE
Boštanj.

Obisk župana in uslužbencev
občinske uprave občine Lenart
Ajdovski gradec
(Foto: Arhiv KŠTM Sevnica)

Območna enota Celje, z namenom
pravočasne priprave vseh dokumentov,
potrebnih za začetek del spomladi 2008.
Ker gre za zahteven projekt, bo treba v
nadaljnje priprave vključiti tudi Narodni
muzej Slovenije, ki je v letih 1970–1985
pod vodstvom dr. Timoteja Knifica na
tem območju opravljal sistematična
izkopavanja.

Štab civilne zaščite občine Sevnica v
prenovljeni sestavi
Župan Kristijan Janc se je sestal s Štabom
civilne zaščite občine Sevnica. Člani so
se pogovarjali o nadaljnjem delu, saj
je razporeditev nalog, pristojnosti in
koordinacija v primeru naravnih in drugih

Občino Sevnica so obiskali uslužbenci
občinske uprave občine Lenart z županom
in poslancem Janezom Krambergerjem.
Na sevniškem gradu so se z županom
Kristijanom Jancem, direktorjem občinske
uprave Zvonetom Košmerlom in vodjem
oddelkov občinske uprave občine Sevnica
pogovarjali o organizaciji in načinu dela
občinskih uprav. Izmenjava izkušenj s

nesreč zelo pomembna. To se je pokazalo
predvsem med neurji, ki so v preteklih
letih večkrat ogrozila tudi našo občino.
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Zemeljska dela na deponiji materiala na
Impoljci, desni breg Save

krajanom prikazan tudi potek dosedanjih
del, ki so že opravljena ob gradnji
akumulacijskega bazena HE Blanca, in
sicer v obliki analiz.
Dela na območju akumulacijskega bazena
HE Blanca so sicer v polnem teku,
konkretna dela, ki potekajo iz 1. sklopa
vodnih ureditev, so gradnja tesnjenega
visokovodnega nasipa med potokoma
Zdenski in Kolarjev graben in izpeljava
betonskega kanala na potoku Zdenski
graben na levem bregu Save. Na desnem
bregu potekajo zemeljska dela dolvodno
od jezovne zgradbe, gorvodno proti naselju
Impoljca in na odlagališču materiala na
Impoljci. Ves čas potekata ureditev čiščenja
brežin in odvzem gramoza iz Save.
Obisk uslužbencev OU Lenart v vinski kleti Kot smo že omenili, iz 2. sklopa
ureditev
poteka
Zdravka Mastnaka vodnogospodarskih
čiščenje brežin na levem bregu Save
primeri dobrih praks je bila koristna za
obe občinski upravi. V nadaljevanju so si
ogledali sevniški grad, Čebelarski dom,
vinogradniško kmetijo Zdravka Mastnaka,
druženje pa so končali v Gostišču
Dolinšek.
Vir: Občina Sevnica

Dela na akumulacijskem bazenu HE
Blanca v polnem zagonu, začenjajo
se tudi v mestu Sevnica
Štab CZ Občine Sevnica z dosedanjimi
in novimi člani (Foto: J. Žvar)

Dela vodnih ureditev, ki sodijo v 2. sklop,
so že novembra predstavili krajanom.
Glede na to, da gre za velik poseg in bo
zato nastajal hrup, krajane, ki živijo ali
delajo na vplivnem območju, prosimo za
razumevanje. Poskušali bodo, da bo dela
potekala kar se da tako, da bo motenj v
okolju čim manj. Vsekakor so dobrodošli
pripombe in opozorila krajanov, ki jih bo
mogoče upoštevati v mejah dopustnega.
Če bi lokalne skupnosti v Sevnici pokazale
zanimanje, bo za to pripravljena še ena
predstavitev vodnih ureditev iz 2. sklopa za
mesto Sevnica. V prihodnjih mesecih bo

Urejanje Zdenskega grabna, levi breg Save

dolvodno od železniškega mostu v Sevnici
proti obrtni coni. Za potrebe tranzita
izvajalca del pa je v urejanju gradbiščna
Izvajalec Primorje, d. d., Ajdovščina je s
cesta z dostopom iz cestnega mostu ceste
podizvajalci začel dela vodnih ureditev na R3.
levem in desnem bregu Save na območju
Sevnice. Začetna dela obsegajo čiščenje
Vojka Alif (Foto: Arhiv JP Infra)
brežin (sekanje dreves, čiščenje grmovja).
7

prispevki in reportaže
REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNAENOTA
SEVNICA

SPOŠTOVANI KRAJANI IN KRAJANKE KRAJEVNE SKUPNOSTI ZABUKOVJE
Obveščamo Vas, da smo se v Upravni enoti Sevnica, na podlagi natančnih analiz podatkov mesečnega spremljanja obsega opravljenega dela v Krajevnem uradu Zabukovje, po tehtnem razmisleku odločili, da bomo urad zaprli.
Število opravljenih storitev in upravnih postopkov žal ne opravičuje njegovega nadaljnjega delovanja, zato bo urad v soglasju z
ministrstvom za javno upravo prenehal delovati 1. januarja 2008.
Vodstvo upravne enote Vam zagotavlja, da bodo naši uslužbenci, ki za stranke, na sedežu upravne enote v Sevnici, poslujejo štiri
dni v tednu (ponedeljek, torek, sreda in petek), na območju sedanjega Krajevnega urada Zabukovje kljub njegovemu zaprtju po
potrebi še vedno zagotavljali upravne naloge, ki so pogojene z njihovo enkratnostjo (npr.: podpora volivcev, zbiranje podpisov
za referendum, množična zamenjava osebnih dokumentov in drugo) ter Vas, tako kot doslej, redno in pravočasno obveščali o
poteku veljavnosti Vaših osebnih dokumentov.
S spoštovanjem,
Vodstvo upravne enote Sevnica

Martinovanje na Studencu
V sklopu občinskega praznika sevniške
občine je bilo tudi letos tradicionalno
martinovanje, ki ga je organiziralo Društvo
vinogradnikov Studenec. Martinovanje se

Aktiv žena Studenec

je začelo kmalu popoldne z etnološkim
sprevodom vinogradnikov. Udeležila
se ga je tudi naša vas Arto z društvom
aktiva žena in vinogradnikov. V aktiv žena
Studenec sodijo tudi Arčanke, ki so spekle
kar precej sladkih dobrot in se udeležile

Martinov koncert, kakršnega še
ni bilo
Društvo narodnozabavnih ansamblov
Sevnica je 4. novembra organiziralo že
tretji Martinov koncert v športnem domu v
Sevnici. Nastopilo je 12 narodnozabavnih
ansamblov, Nuša Derenda in klapa

sprevoda. Vinogradniki z Arta so naredili
kar tri skupine:
- Na prvem traktorju s prikolico so se
predstavili mladi vinogradniki, ki so vezali
in kopali v vinogradu.
- Na drugem traktorju smo predstavili
prešanje s staro prešo na kamen. To sta
spremljali (maskoti) cvičkovi steklenici, ki
sta točili mošt.
- Na tretjem traktorju se je zbrala družba

Mladi iz Arta vežejo in kopajo v vinogradu.

mladih Arčanov v zidanici. Ob harmoniki
in pečenju čevapčičev so pazili na mošt.
Potem sta bila na vrsti kulturni program
in razglasitev priznanj vinogradnikom
za dosežene rezultate pri moštu in krst
mošta, ki ga je opravil studenški župnik
Anton Bobič. Na veselici sta obiskovalce
K preši je pristopil župan in državni poslanec zabavala Korado in Brendi s skupino, vse
ter naš član Društva vinogradnikov Studenec pa je trajalo dolgo v noč.
Kristijan Janc.
David Janc
Tramuntana iz Kraljevice. Za humor in
povezavo programa je skrbel Darko Žvižej
(Štamperlov Pepi). Program, ki je trajal
skoraj tri ure, si je ogledalo približno 700
obiskovalcev. Ob odličnem ozvočenju so
imeli letos prvič tudi svetlobne učinke,
kar je vse še bolj popestrilo. Krstili so
tudi mošt, pri čemer se je občinstvo

zelo nasmejalo, piko na i pa so dodali
še Slovenski zvoki, ki so s svojim šovom
poskrbeli za smeh do solz. Po mnenju
obiskovalcev in poslušalcev je bil to eden
najboljših koncertov narodnozabavne
glasbe. Društvo pa že razmišlja o koncertu,
ki bo leta 2008.
Barbara Ocvirk

Vas Arto obiskala škof in duhovnik iz sta opravila v slovenskem jeziku. Zraven je mašo so spremljali pevci cerkvenega
maševal župnik Anton Bobič iz Studenca, pevskega zbora Studenec. Po končani maši
Argentine
V ponedeljek, 8. oktobra, ob 18. uri, smo
se zbrali pred kapelico na Artu, ki je
posvečena svetemu Krištofu. Na pobudo
Alojza in Martina Pavkovič sta v našo vas
Arto prišla maševat njuna bratranca, škof
Alojz Urbanč in njegov brat duhovnik
Franci Urbanč, iz daljne Argentine. Mašo
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je Alojz razdelil zahvale Alojzu Bizjaku,
Janošu Jancu, Janku Gabriču, duhovniku
in škofu. Zaželel jima je srečno vrnitev v
Argentino. Vse sta pozdravila predsednik
vaške skupnosti Janoš Janc in predsednik
KS Studenec Metelko Mihael. Po tem je
bila pogostitev, ki je trajala dolgo v noč.
David Janc
Januar 2008

prispevki in reportaže, šolski zvonec
Ansambel Franca Ocvirka gostoval
v Berlinu

popolnoma polni dvorani je bilo ozračje
enkratno, ljudje so se veselili, saj so na
praznovanje prišli tudi 300 kilometrov
Na povabilo župnika Dorija je ansambel daleč. Martinovanje sta organizirala
Franca Ocvirka 10. novembra igral na župnik Dori in cerkveni odbor, ki deluje v
velikem martinovanju v Berlinu. V Berlinu. Celo z Vranskega je prispel avtobus

Slovencev, ki so se prav prijetno počutili,
saj je bil Dori njihov vaščan. Ansambel je
v Berlinu gostoval že drugič, povabili pa so
jih tudi že za prihodnje leto.
Barbara Ocvirk

Oš Sava Kladnika Sevnica na obisku Kanal A v Ljubljani. Na sceni za oddajo za voditelje. Izvedeli smo, da ima voditelj
Vzemi ali pusti smo ugotovili, da je prostor v ušesu majhno slušalko, bubico. Na ta
v televizijski hiši

v resnici manjši, kot smo si predstavljali. način mu iz režije sporočajo, kako naj se
Člani novinarskega krožka in izbirnega Najtežje je snemati oddajo Trenja, saj giba po prostoru.
Klavdija Šušterič, 5.b
predmeta vzgoja za medije - televizija smo poteka v živo. Opazili smo mojstre scene,
OŠ Sava Kladnika Sevnica
si ogledali televizijsko hišo POP TV in ki so pripravljali vse, da bo snemanje
oddaje A si ti tud not padu potekalo brez
težav. V virtualnem studiu snemajo oddaji
Vreme in Športna scena. Ves je v zeleni
barvi, s pomočjo računalnikov pa mi doma
na televiziji vidimo ozadje. Nazadnje smo
si ogledali še studio 24 ur. Spoznali smo
televizijske poklice: voditelj, maskerka,
stilistka, kamerman, lučkar, režiser,
scenski mojster… Pokukali smo v prostor,
kjer je veliko oblek in modnih dodatkov

Klic upanja - otroci Slovenije za šolske potrebščine za otroke v Darfurju. ni le zbrati čim več stvari, ampak vsem
Pri dežurnem učencu smo postavili škatlo, nam razviti solidarnostni čut oziroma
otroke v Darfurju
Učenci Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica smo že večkrat sodelovali pri
različnih humanitarnih akcijah. V lanskem
šolskem letu smo zbirali nove in rabljene
videokasete in DVD-je za otroke, ki so
na zdravljenju na onkološkem inštitutu v
Ljubljani. Pred petimi leti smo zbrali cel
tovornjak raznovrstnih igrač, oblačil in
tudi šolskih potrebščin za otroke vojnega
območja v Bosni v sodelovanju s slovensko
vojsko. Letos smo del denarja zbiralne
akcije papirja namenili pomoči potrebnim
v Železnikih, pomagamo tudi našim
učencem, če je potrebno. Tokrat zbiramo

Gledališče ne stopnicah
Gledališče na stopnicah je postalo na naši
šoli že kar tradicionalno. Navadno se res
zberemo kar na stopnišču, tokrat pa smo
se prestavili v učilnico slovenščine.
V petek, 30. 11., smo si učenci od 5. do 9.
razreda ogledali kratko gledališko igrico na
temo »odvisnost«. Zaigrali so jo učenci 9.
razreda. Z igro so nam pokazali, da smo

Štirideset let vrtca v Krmelju
Za krmeljski vrtec je bila ta jesen še
posebno pomembna, saj smo praznovali
40. obletnico vrtca. Ob tej priložnosti
smo imeli svečano prireditev. Otroci so
se predstavili skozi gibanje, ples, igro,
jezik in glasbo. Obiskovalci so si lahko
ogledali razstavo fotografij z naslovom
Januar 2008

v katero učenci prinašajo zvezke, barvice,
torbe, mape ali svinčnike. Za otroke v tej
državi smo že zbirali drobiž v akciji ZA
DROBIŽ SVETA in takrat prejeli zahvalo
predsednika države dr. Janeza Drnovška.
Glavni namen vseh dobrodelnih akcij

zavedanje, da je lepše dati kot dobiti.
Poseben je občutek zadovoljstva, če smo
nekomu, čeprav z malenkostjo, polepšali
dan.
Špela Krajnc, 9.c

lahko odvisni tudi od televizijskih reklam.
Ugotovili smo, da v vsakem gospodinjstvu
skorajda ni izdelka, ki ne bi bil reklamiran.
Ob dobri interpretaciji devetošolcev pa
smo spoznali, da pravzaprav poznamo
ogromno reklam, novih in malo starejših.
Vsem učencem je bila ta gledališka
predstava zelo všeč, saj smo se zares iz srca
nasmejali.
Tjaša Krašovec, 7.r, OŠ Krmelj

Gledališče v slovenščini

Sprehod skozi čas ter razstavo otroških
likovnih izdelkov. Vrtičkarji so se za nastop
pridno pripravljali. Odločili so se po svojih
interesih, veselili so se nastopa, izdelovali
so spominke in pripravljali razstavo.
Darilo otrokom vrtca ob tem jubileju pa je
bila čudovita lutkovna igrica Moj dežnik je
lahko balon, ki jo je izvedlo gledališče Fru
fru. Otroci so upihnili svečke na torti ter
se posladkali.

Tako velika dejanja v našem vrtcu so vedno
plod številnih drobnih dejanj, ki osrečujejo
in bogatijo otroke, vzgojiteljice in vse,
ki smo na kakršen koli način povezani z
vrtcem.
Alja Umek, 8.r OŠ Krmelj
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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 vsaj približno 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 s svojim poznavanjem in informacijami. 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.

Po sledeh naravnega in kulturnega
bogastva
Vrtnarjeva vila na grajskem pobočju
Grajsko pobočje privablja vsako leto večje
število obiskovalcev na prireditve v grajskem
parku, v atriju in notranjosti gradu. Vse oči
so uprte na najbolj obnovljen del pobočja
- grad, ki je tudi zgodovinsko in vsebinsko
najbogatejši. Ob robu grajskega parka, na
zahodnem delu stoji manjša hiša, ki je
prav tako preživela že več zgodovinskih
obdobij, kar kaže tudi v svoji zunanjosti. V
zgodovinskih obdobjih si je pridobila ime
Vrtnarjeva vila.

V zgodovinskih virih je zapisano, da je v
17. stoletju na mestu stavbe stala hiša, ki
je imela štiri kapno streho. V prvi polovici
19. stoletja je takratni lastnik gradu Johann
Handl pl. Rebenburg prenovil park in dal
stavbi obliko in uporabnost. Iz prvega
nadstropja je bil lesen gang in na platoju
vzhodne strani stavbe je stal rastlinjak.
Notranja ureditev kaže na stanovanjsko
zasnovo. Imela je tudi funkcijo parkovne
ureditve. Na podlagi teh ugotovitev kaže
na življenje vrtnarja v hiši, ki je skrbel
za bogate vrtove in velik parkovni del
grajskega parka.
Danes stavba res daje videz zapuščene
zgradbe, vendar tudi njena prihodnost
ni tako črna. V prihodnjih letih se bodo

začela obnovitvena notranja in zunanja
dela, zamenjava poškodovanih lesenih
delov, rekonstrukcija odprtin in popravilo
strehe. Pridobila bo namembnost kleti in
stanovanjskega dela.
Petra Biderman

V vrtincu čebel, 25 let Čebelarskega nam narava čedalje pogosteje vrača udarec vsekakor zasluži nekaj besed. Je najbolj
v obliki čedalje intenzivnejših naravnih pristno naravno sladilo, ki je bilo že v
društva Šentjanž
Čebelarsko društvo Šentjanž je leta 1982
ustanovila skupina ljubiteljskih čebelarjev
iz Šentjanža, Krmelja in Tržišča. Kljub
močno spremenljivim pogojem za
čebelarjenje dejavnost društva ni nikoli
zamrla. Društvo je uspešno krmarilo skozi
čas in se ohranilo do danes, ko praznujemo
jubilej 25 let obstajanja. Še več, članstvo
se je iz leta v leto povečevalo, tako da
ima danes 27 čebelarjev, od tega so trije
večji z več kot 100 čebeljimi družinami.
V primerjavi z večino čebelarskih društev
v Sloveniji ima naše društvo v povprečju
razmeroma mlado članstvo, tako da se za
obstoj in delovanje ni bati niti v prihodnje.
Smo aktivni člani Čebelarske zveze
Slovenije, Dolenjske regijske zveze Petra P.
Glavarja ter Sveta posavskih čebelarjev.
Glavni namen društva je v povezovanju
čebelarjev treh krajevnih skupnosti, v
skrbi za strokovni razvoj, izobraževanje
ter ohranjanje tradicionalne dejavnosti
čebelarstva, skupaj z našo znamenito
kranjsko sivko, na katero smo vsi ponosni.
V zadnjem času veliko pozornosti
posvečamo skrbi za ohranjanje čistega
okolja, saj je prav izguba čebel pogosto
»barometer« onesnaženosti narave s
pesticidi in preostalo kemijo. Pravzaprav bi
morala ta skrb preiti v zavest nas vseh, ker
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nesreč in ujm.
V društvu čebelarimo s približno 850
družinami, pretežno v tako imenovani AŽpanjih, kar pomeni, da ob normalni letini
pridelamo približno 15 ton medu. Večina
čebelarjev je vključenih v kontrolirano
pridelavo medu z zaščitno znamko - med
kontrolirane kakovosti. Poleg različnih
vrst medu pridelujemo še cvetni prah,
propolis, čebelji vosek, medico in medene
likerje. Za v prihodnje obstaja še možnost
pridelave matičnega mlečka (hrane bogov)
in čebeljega strupa. Skozi leta so si sledile
dobre letine, v katerih sta se dobesedno
cedila med in mleko, ter tudi slabe, v
katerih smo čebelarji točili predvsem
solze, saj naše prijateljice niso imele
pogojev za dober donos medu, hkrati pa so
čebelji fond pestile bolezni in zajedalec z
imenom varoja.
Med kot osrednji čebelji pridelek si

Čebelnjak iz obronkov Šentjanža,
last avtorja članka

davnini cenjeno v človeški prehrani.
Je živilo, ki se ohrani brez dodatkov
kakršnihkoli snovi, kar je danes izredna
redkost. Ni nadomestilo za predpisana
zdravila, pogosto pa je koristno dopolnilo,
zato priporočamo vsem, da ga vključijo v
svoj jedilnik.
Pomen čebelarstva je tudi v tem, da se
naši bolj ali manj urejeni in poslikani
čebelnjaki lepo vključujejo v tradicionalno
krajinsko podobo naše domovine, s tem pa
skrbimo za ohranitev kulturne dediščine
na Slovenskem.
Na koncu bi radi poudarili še
najpomembnejšo in pogosto prezrto vlogo
čebelarstva - to je opraševanje sadnega
drevja, kmetijskih posevkov in preostalih
rastlinskih vrst. Strokovnjaki ocenjujejo, da
je vrednost opraševanja več kot 10-krat večja
od vrednosti nabranih čebeljih pridelkov.
Vlogo čebel je slikovito in srhljivo preroško
opisal že znameniti Albert Einstein, ki
pravi: »Če bi z obličja Zemlje izginile vse
čebele, bi človeštvu ostalo le še štiri leta.
Nič več čebel, nič več opraševanja, nič več
rastlin, nič več živali in nič več ljudi.«
Življenje, organizacija in harmonija čebel
v panju bi lahko bila za zgled sobivanju
ljudi v skupnosti.
Čebelarski pozdrav: Naj medi.
Robert Završnik,
Čebelarsko društvo Šentjanž
Januar 2008

prispevki in reportaže, turistična zveza

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).

Obračun v Šmarju
Dolgo sem razmišljal o nekem dogodku.
Naj ga zapišem ali ne, ker bi lahko izzvenel
kot poceni zgodba. Nazadnje sem uvidel,
da je glede na silovitost, kot se je zgodil, le
vreden zapisa.
Zadnjo nedeljo v septembru, pred 50 leti,
sem se pred odhodom k vojakom oglasil
doma. Ivan, tedaj še fant, zdaj mož moje
sestre Lojzike, me je za slovo povabil v kino
v Sevnici. Z nami je šel tudi sosed Jožko.
Domov grede smo se ustavili v bifeju, na
začetku Planinske ceste, danes je tam
trgovina z urami. Prostor je bil skoraj poln.
Točili so že mošt. Zasedli smo zadnjo mizo
v kotu. Takoj ko so prinesli mošt, je Ivan
rekel: »Zdaj se bomo pa tepli!« Zaskrbljen
sem vprašal, zakaj bi se kar tako tepli, saj
ne bi šel rad k vojakom s podplutbami
ali kako drugače poškodovan. Ko sem ga
vprašal, kako se bo to zgodilo, je pokazal
na krepkega možakarja in rekel, da bo
ta prišel po Lojziko, jo odpeljal na ples,
potem se bo kmalu prijokala nazaj, ker
jo bo namenoma pohodil in ji raztrgal
nogavico.

Vse to se je v resnici zgodilo skoraj tako
naglo, kot sem pravkar opisal. In potem je
Ivan zrasel do stropa. V trenutku je bilo vse
v zraku. Nastal je silen metež in splošen
pretep. Zadnji trenutek sem se izognil
pesti v smeri mojega nosu in udaril nazaj,
naredilo je »cmak«, koga sem udaril, sploh
ne vem.
Znašli smo se zunaj na cesti. Na spodnji
strani je že stalo sedem možakov, vsak z
lato v roki, odtrgani z vrta Kolmanove hiše.
Ivan je bil brez krepelca. Z Jožkom sva se
postavila ob njega. Neusmiljeno naju je
nagnal, češ da bo sam opravil z njimi. Tedaj
je sedmica že krenila v napad. Zagnali so
huronski krik. Dve lati sta švignili proti
Ivanovi glavi, vendar neuspešno. Kar v
zraku ju je prestregel, udaril nazaj in na
tleh so obležali trije, eden se je zvijal kot
črv, ker jih je dobil v mednožje, druga dva
sta bila pri miru, ker sta jih dobila po glavi.
Ivan se je drl kot samuraj. Preostali štirje
so spet napadli, rezultat je bil isti kot prej,
ležali so na tleh spet trije. Ostal je samo
še izzivalec, nisem videl, kdaj jo je skupil,
videl pa sem, kako se je prijel za vrat,
pogledal okrvavljeno dlan in še on takoj
omahnil na tla.

Ekološko novoletno
okraševanje
TZOS vodi projekt na
pobudo zavoda KŠTM
za naravno novoletno
okraševanje. V novembru
so bile delavnice in
aktivnosti po naših krajih. Ljudje, ki so
zavestno pristopili k delovanju, se dobro
zavedajo onesnaženosti in škodljivosti
svetlečega novoletnega okraševanja. V
teh delavnicah so sodelovali člani raznih
društev, šole in posamezniki, ki so nabirali
razne naravne materiale. Delavnice je
vodila Milena Mastnak. Ta projekt teži k
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Vse se je zgodilo neverjetno naglo. Za
trenutek je zavladala tišina. Potem pa so se
začele prižigati luči bližnjih hiš, iz katerih
so kričali: »Že spet se ta hudič tepe! Pojdi
brž domov!« Ko jih je Ivan povabil na
dvoboj, je bilo hitro vse tiho.
Nato je vseh sedem »junakov« zmetal na
kup, sedli smo na kolesa in se odpeljali
domov. Nikogar ni bilo za nami.
Pravijo, da je rešilec trikrat peljal tiste
s kupa v ambulanto. Sevničani naj bi
bili brez kruha kar tri dni, saj so bili vsi
pretepeni peki.
In epilog. Sredi poletja naslednje leto, ko
sem v Novem mestu služil vojaščino, kot
eden redkih Slovencev, je prišel k meni
dežurni s sporočilom, da imam obisk.
Zagledal sem Ivana, prihajal je s sodišča,
kjer so zelo pozorno poslušali o tem
dogodku. In kazen? Nekaj manj od klaftre
drv za odškodnino. Malenkost za Ivana.
Z dovoljenjem Ivana in Lojzike
Vinko Zalezina

Moj kraj, moja občina

ekološkim razlogom, v odnosu človeka
do naravnega okolja. Tovarne v mestih so
nujno zlo, vendar jih ni treba okraševati
s svetlobnimi elementi, da se še ponoči
vidi dim, ki se vali in onesnažuje zrak.
Ne moremo se izogniti ropotu, plinom,
pesticidom, onesnaževanju voda. Lahko
pa ugasnemo svetila in naj ima noč svojo
čarobno moč. Tako se vključujemo k
varovanju naše pokrajine, v kateri živimo
in jo namenjamo prihodnjim rodovom.
Veseli smo, da imamo na terenu toliko
pridnih ljudi, ki se povezujejo v dobrih
društvih.
Cvetka Jazbec

Letos smo se v sklopu občinskega praznika
osnovne šole in srednja šola v naši občini
ukvarjali s turizmom svojega kraja. Na to
temo smo naredili raziskovalno nalogo, v
četrtek, 22. novembra, pa smo v kulturni
dvorani v Sevnici predstavili nekaj o
turizmu v našem kraju.
Na projekt smo se pripravljali kar nekaj
časa. Raziskovali smo, fotografirali,
računalniško
obdelovali
pridobljene
podatke in se pripravljali na predstavitev.
Učenci smo bili zelo aktivni, seveda pa
smo vse to počeli pod budnim očesom
mentoric.
Sklep projekta je bil v sevniški kulturni
dvorani, kjer smo šole predstavile svoje
delo. Krmelj smo predstavili v kratki igrici.
V našem kraju so se znašle tri izgubljene
turistke. Knapec, krmeljski jamski škrat,
jim je pokazal, kam morajo iti in kaj je tisto v
Krmelju, kar si je vredno ogledati. Popeljal
jih je v turistični biro, kjer so izvedele veliko
o pomembnih znamenitostih – graščini,
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turistična zveza, kino
nekdanji rudarski bolnišnici, rudniku, smo se naučili še drugih veščin in se hkrati
šoli in še čem. Na koncu smo zapeli tudi tudi zabavali.
našo krmeljsko pesem Na vse štiri dele
sveta. Po končanem srečanju smo se lahko
Barbara Fister, 8. r. OŠ Krmelj
v spodnjih prostorih kulturnega doma
okrepčali in posladkali s pecivom.
Že med izdelovanjem raziskovalne naloge
smo odkrili veliko novega in nadgradili
naše znanje o domačem kraju, ob tem pa

Občinsko praznovanje popestrili
učenci vseh šol
S premierno predstavitvijo raziskovalnih
nalog Moj kraj - moja občina so se učenci
vseh šol, skupaj s srednjo šolo, vključili v
praznovanje naše občine.
Da smo na turizem obsojeni, so z veliko
srčnostjo pokazali naši učenci, ki so skupaj
z mentorji zbrali gradivo o turizmu v
njihovi okolici, kjer bivajo.
TZOS je v tem letu pozvala šole k
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sodelovanju z raziskovalnimi nalogami,
ki so vključevale učence druge triade
osnovnih šol in Srednjo šolo Sevnica. Pri
zvezi se dobro zavedamo, da je sodelovanje
s šolami in mladimi nujno. Razna
raziskovanja naravnih vrednot, kulturne
dediščine, ljudskega izročila in še veliko
drugega je zdaj, ko smo člani evropskih
držav, nujno pomembno. Čas, v katerem
živimo, teži k utrjevanju, združevanju in
sodelovanju. Premalo se zavedamo, kdo
smo, kaj smo, kje smo, kakšna je naša
zgodovina, naša kultura, naš jezik.

Za konec lahko rečem, da je treba
nadaljevati dobro začeto delo, se učiti od
izrednih ljudi, ki še hranijo skrivnosti v
svojih dušah, se med seboj pogovarjati,
spoštovati, biti gostoljuben. Verjamem, da
nas pot vodi v pravo smer. Pot, na kateri
bomo odstirali že znano in skrivnostno
zgodovino, ki je že nekoliko pozabljena.
Skupaj z našimi učenci bomo naredili to,
kar potrebujemo: Vodnik po mojem kraju,
moji občini.
Cvetka Jazbec
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prispevki in reportaže
Lisca – modni spektakel
Na modnem spektaklu v Ljubljani, v
prestižni Unionski dvorani Grand hotela
Union, je Lisca predstavila modne
smernice perila in kopalk za pomlad in
poletje 2008. Povabljeni gosti pa niso bili
deležni klasične modne revije, ampak so si
lahko ogledali modni spektakel s plesom
in petjem, med katerim je za posebno

Večer zabavne glasbe
Člani Kulturnega društva Godba Blanški
vinogradniki smo v petek, 16. novembra, v
sklopu občinskega praznika občine Sevnica
že četrto leto zapored pripravili samostojni
tematski koncert. Pred tremi leti smo
imeli večer napitnic, predlani smo igrali
Avsenikovo glasbo, lani smo poslušalce
razveselili s Slakovimi vižami, letos pa
smo igrali zimzelene zabavne slovenske
melodije šestdesetih in sedemdesetih let.

Hitrost in prijaznost Sava avtu iz
Boštanja nista tuji …
Kot verjetno večina Slovencev sem se tudi
sam pred 15. novembrom odpravil preobut
avto. Ker sem bil med tednom ravno doma,
so me starši prosili, naj zamenjam gume
na njihovem avtomobilu. Tako sem se
odpravil v Sevnico k Sava avtu. Pričakoval
sem veliko večjo čakalno vrsto, kot je bila.
Gume so fantje zamenjali hitro, ob tem
z mano prijazno pokramljali, na koncu

doživetje poskrbel trio slovenske pop opere
Eroika. Posebnost večera mode je bila
ekskluzivna linija Lisca Prestige, ki so jo
samo za ta dogodek oblikovale kreatorke
iz Lisce. Zapeljiva črna je odeta v srebrni
blišč in svetleče kristalčke, prestižni
modeli pa so navdušili tudi najzahtevnejše
goste. Po modni brvi so se sprehodila
znana imena slovenskega sveta lepote: Iris
Mulej, Tjaša Kokalj, Sanja Grohar, Sabina
Remar, Irina Osypenko in druge. Kopalke
Lisca je pred odhodom na Kitajsko oblekla
tudi miss Slovenije Tadeja Ternar. Izhod
lepotic je obogatila diva slovenske glasbe
Nuša Derenda, ki je predstavila skladbo,
napisano posebno za to priložnost. Modni
spektakel je bil letos prvič, vendar lahko
podobno modno pašo za oči pričakujemo
vsako leto.
Tamara Busar
Lisca, d. d.
Več kot 200 poslušalcev nam je v kulturnem
domu na Blanci pomagal spraviti na noge
povezovalec programa Andrej Pinterič,
pevsko pa so se več kot odlično dokazali
sestri Jerneja Žarn in Mateja Žarn
- Čepin ter Jure Urek, ki je sicer tudi
vrhunski pozavnist. Da je bila glasba še
polnejša, so nam na pomoč priskočili tudi
nekateri prijatelji iz sosednjih godb. Več
kot polovica aranžmajev je pripravil naš
umetniški vodja Martin Marko, ki je naš
nastop tudi odlično vodil. Za brezhibno

organizacijo se je najbolj trudil predsednik
godbe Roman Kragl, pri zbiranju finančne
pomoči pa mu je pomagal naš neutrudni
blagajnik Milan Kozole. Zahvaljujemo se
čudovitemu občinstvu, ki je pripomoglo k
prijetnemu razpoloženju, in vsem, ki ste
nam kakorkoli pomagali, predvsem občini
Sevnica in KŠTM Sevnica. Vidimo se spet
26. decembra v športni dvorani OŠ Blanca,
ko pripravljamo tradicionalni božičnonovoletni koncert.

pa še letne gume pospravili nazaj v avto.
Skratka, en, dva, tri.
Ker pa imam tudi sam avto in stanujem
v Ljubljani, sem moral na zamenjavo
gum še enkrat, in sicer sem se odpravil
na Mercedesov Express servis v Ljubljani.
Človek bi pričakoval, da bo vse opravljeno
ekspresno (tako namreč piše v imenu),
ampak …
Medtem ko so mi pri Sava avtu v 15 minutah
zamenjali štiri gume in ob tem z mano še
kramljali, so pri Express servisu v eni uri
zamenjali gume na dveh avtomobilih, da o

neprijaznosti sploh ne govorim.
Le zakaj je tako? V Ljubljani ljudje
plačujejo visoke cene za enake storitve, ob
tem pa so zaposleni še zelo neprijazni in
mrki.
Mislim, da bi si moral Jamšek pri Petrolu
sposoditi njihov slogan HIP/HOP, saj je
pri Sava avtu vse zelo podobno – za HIP se
ustavim in HOP vse opravim.

Sevniška voščenka v programu
praznovanja občinskega praznika
V preteklem šolskem letu smo se s kolegico
Branko Konajzler in otroki skupine Rožice
sevniškega vrtca prijavili na razpis TZ
Slovenije. Prijava je bila rezultat želja oživiti
nekaj, kar je za naše okolje značilno, a žal
brez pravega pomena v današnjem času.
Projekt se je oblikoval z dobro voljo
posameznikov, na najinih socialnih
mrežah, na dobrem sodelovanju s starši
in finančnimi sredstvi izključno kot
del programa skupine. Začel se je iz
kratkega pogovora s slikarko Jerco Šantej,
14
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v novembru pa je bil v sodelovanju z
Zavodom KŠTM Sevnica predstavljen na
občinski ravni.
Prvi del razstave s tekstovnim in slikovnim
gradivom prikazuje potek projekta,

Roman Drstvenšek

Fantje, še enkrat hvala za prijaznost!
Andrej Repovž iz Šentjanža
izdelkom smo dodali nov pridih z novo
postavitvijo. Sodelovali so tudi otroci
letošnje skupine, prvi ustvarjalci so že
šolarji. Za zaokroženo celoto razstave
smo k sodelovanju povabili še domače
umetniške ustvarjalce in odzvali so se:
Damjana Stopar, Alojz Konec, Jerca
Šantej, Milena Rostohar, Irena Ameršek,
Barbara Tavčar, Nena Bedek, Peter Vene
in Rudi Ameršek.
Na odprtje smo povabili vse ustvarjalce,
otroke letošnje in lanske skupine, ki so še
posebno podoživljali svoja dela, sodelovali
pa so mladi glasbeniki domače glasbene
šole.
Januar 2008

prispevki in reportaže
Veliko smo se naučili ob rasti drobne
zamisli. Utripu domačega kraja smo
pripomogli zgodbo o sevniški voščenki in
prav gotovo smo vplivali na to, da bomo
znali ceniti svojo naravno dediščino. Otroci
so to odnesli s seboj v svoje družine, v
svoje okolje in tudi v šolo. Ker smo uživali

in je bila naša pot zanimiva, jim bo ostala
v prijetnem spominu. Spremljali so nas
ljudje, ki verjamejo, podpirajo, zaupajo,
zato hvala vsem, ki so nam pomagali, da je
naša ideja zaživela.
Sonja Bobek – Simončič

Srečanje krajanov v Zabukovju

je odzvalo skoraj sto ljudi, krajanov in
Sevničanov, kar je dokaz, da kraj potrebuje
razvedrilo in druženje.
Mirica Kink je s svojim otroškim pevskim
Zborom Zabukovje, v katerem je nastopilo
21 otrok, in s pomočjo preostalih članov
mlajše generacije izpeljala zelo lep
program s plesom in petjem. Dogajanje
je povezovala Petra Mirt, dekle, ki je novo
pričakovanje in moč med člani v društvu.
Po uradnem delu, med večerjo, je igrala na
harmoniko desetletna Valerija Pečnik, na
sintesajzerju pa je pričaral prelepe zvoke
mlad in obetaven Domen Jazbec.
Za zelo pozitivno energijo, ples in veselje
je poskrbel nadvse dober in kakovosten

ansambel Florjan, ki je vse ljudi dobre
volje zabaval do jutranjih ur. Zato se ob
tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo
Florjanom in vsem sponzorjem, ki so nam
finančno pomagali, da je bilo srečanje
tako kakovostno.
Takšno srečanje pusti sledi, povezuje nas
med seboj in vedno znova se gradijo še
večja prijateljstva, kar potrebujemo, saj
nihče ne more živeti sam. Mi se imamo
radi, da nas imajo radi tudi krajani, so
nam dokazali s svojo udeležbo. Dobro je,
da smo, dobro je, da ste.

- ustvarjanje iz lesa
- šege in navade ob božiču in novem letu
- rože iz kreppapirja
- izdelovanje voščilnic z nitko
- fotografsko-novinarska delavnica
- kuharska delavnica - pecivo iz kvašenega
testa
- izdelovanje novoletnih aranžmajev iz
naravnih materialov
- risanje na steklo
Vsak učenec je dopoldne lahko ustvarjal v

treh delavnicah. Pridružili so se tudi starši,
nekdanji učenci in drugi krajani. Svoje
znanje sta pokazala tudi gosta, katerih
delo so si učenci ogledali z zanimanjem.
Anton Remih iz Stranj je pred učenci
pletel »repačo« oziroma leso (pripomoček
za sušenje gob, sadja, bučnih semen). Ob
koncu je veliko leso podaril šoli za okras.
Anica Kozinc je predla na kolovratu in
tudi pletla ter tako prikazala pot volne od
ovce do puloverja. Ko je predla, je tudi
pela, učenci so ji pomagali, zlasti ob pesmi
Le predi dekle, predi.
Po končanih delavnicah so si vsi učenci
ogledali razstavo peciva in ga nato tudi
skupaj z obiskovalci poskusili, tako da je
bil dan še lepši.
Ana Mešiček, ravnateljica

V Zabukovju nad Sevnico deluje
Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovje.
Svojo energijo usmerjamo v stalno
pripravljenost in izobraževanje, kako
pomagati ljudem ob morebitnih nesrečah.
Zelo veliko se tudi družimo med seboj
v pomenu povezovanja ljudi in gradnje
pozitivnih in prijateljskih odnosov med
seboj, s krajani in drugimi ljudmi.
Ves november smo se pripravljali na
soboto, 1. decembra, ko je bilo v večernih
urah srečanje krajanov ob začetku veselega
decembra na kmečkem turizmu Slavice
Grobelnik v Podvrhu. Na naše vabilo se

Pletli smo praznične nitke
V soboto, 1. decembra, je OŠ Blanca
organizirala tehnični dan v obliki delavnic
za vse učence od prvega do devetega
razreda s skupnim naslovom Predemo
praznične nitke.
Od 8. do 12. ure so pod mentorstvom
strokovnih delavcev šole, krajanov in
nekdanjih učencev v prostorih šole
potekale naslednje delavnice:
Učenci 1. in 2. r. so izdelovali, rezali,
barvali: jelenčke Rudolfe, angelčke in
lutke na kuhalnici.
Učenci 3. in 4. r. so iz papirja izdelovali
novoletne zvončke in zvezde in okraske iz
rafije.
Učenci od 5. do 9. r. pa so lahko izbrali tri
delavnice iz številne ponudbe:
- kuharska delavnica – praznično pecivo

Sevniški flavtistki uspešni na
mednarodnem tekmovanju
V Kopru in Izoli je bilo 24. in 25. novembra
prvo mednarodno združenje mladih
flavtistov FlavtIstra. Osrednji dogodek
združenja je bilo tekmovanje, na katerem
sta nastopili tudi učenki Glasbene šole
Sevnica, Barbara Virant in Lara Šalamon.
Poleg prelepe in odlične akustične
dvorane GŠ Izola so bila za tekmovalce
izredno zanimiva že pravila tekmovanja. V
primerjavi z drugimi tekmovanji se vrstni
red nastopajočih določili z žrebanjem
neposredno pred tekmovanjem, komisija
pa je tekmovalce poslušala in ocenjevala
za zaveso, potem pa podala pisno mnenje
o njihovem tekmovalnem nastopu.
Januar 2008

Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovje
Tone Perc, predsednik

Barbara in Lara sta svoj program izvedli
odlično. Komisija je v pisni oceni pohvalila
izbiro tekmovalnega programa, ton,
tehniko in interpretacijo.
V močni konkurenci mladih flavtistov si
je Lara Šalamon v svoji kategoriji priigrala
in zasluženo prejela drugo nagrado. Za
odličen uspeh ji učenci in učitelji GŠ
Sevnica iskreno čestitamo. Čestitamo
pa tudi korepetitorki Urški Zelenović
in profesorici Vanji Ivanković, ki mladi
glasbenici navdušuje in jima posreduje
obilo flavtističnega in glasbenega znanja.
Katja Krnc,
Glasbena šola Sevnica
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Kot v starih časih
3. decembra so moški in ženski rokometni
klub ter Oldhandsi ob pomoči Old punc v
Sevnici organizirali prijateljsko rokometno
tekmo med reprezentancama Slovenije in
Švice.
Ob 17. uri so se v revialni tekmi pomerili
Oldhandsi z ekipo veteranov iz Sevnice.
Že v tem srečanju se je nakazal lep
obisk večernega dogodka. Slednji se je
ob 19.30 začel zelo slovesno. Gledalce
je pred tekmo najprej zabavala Nuša
Derenda, Rokometna zveza Slovenije pa
je podelila Rokometnemu klubu Sevnica
posebno plaketo. Obe državni himni je
na trobenti odigral Simon Grivc, učenec

Državno prvenstvo v prikazovanju
tehnik za otroke do 15 let
JK Tabor Maribor je 24. novembra na
podlagi koledarja aktivnosti Ju jitsu zveze
Slovenije organiziral državno prvenstvo v
prikazovanju tehnik za otroke do 15 let.
Tekmovanje je bilo izvedeno v telovadnici
OŠ Boris Kidrič v Mariboru.
Sevničani so dosegli lepe uspehe, saj so
se veselili kar štirih naslovov državnih
prvakov, osvojili pa so še štiri srebrne in
dve bronasti medalji.
IPPON,
uvrstitve
Kategorijah:

po

Glasbene šole Sevnica. Mlade igralke ŽRK
Sevnica in igralci RK Sevnica so podelili
simbolično darilo igralcem obeh ekip.
Dvorana je bila nabito polna, tako da so
morali nekateri gledalci spremljati tekmo
Deklice, 5-7 let:
1. Alja Kolman - 70,5 točke
Dečki, 5-7 let:
2. Sergej Teraž - 61
Dečki, 8-9 let
9. Anej Kukec - 63,5
Deklice, 10-11 let:
1. Mojca Bence - 63,5
Dečki, 10-11 let:
1. Robi Pavčnik- 68

posameznih Deklice, 12-13 let:
6. Mateja Benca - 69,5

Krmelj LAN #5
V današnjem virtualnem svetu je vse
več elektronike, medijev, digitalnih in
drugačnih informacij, s katerimi nas
zasipajo z vseh strani. Glavni razlog za
takšno življenje je zagotovo nagel razvoj
računalnikov in računalniške tehnologije,
ki pa ga za moderno oz. sodobno življenje
zagotovo ne gre ignorirati. Ves ta napredek
pa prinaša tudi dobro in zabavno plat
zgodbe. Prav takšne se najbolj veselimo
mladi v Krmelju na Dolenjskem, kjer je
že peto leto potekal tradicionalni Lan
Party. Lan Party je potekal 28. in 29.
oktobra. Pričel se je v soboto ob 9. uri
zjutraj. Udeležilo se ga je 60 igralcev, ki so
tekmovali v najbolj igrani igri Call of Duty
2. Organizirali smo dve vrsti tekmovanj.
Potegovali so se v Deatmatch-u in Search
and Destroy-u. V Deatmatch-u je zmagal
igralec Fastix, ki je igral za ekipo INTENSE,

16

Tekma Slovenija Švica
(Foto: Blaž Šunta/ePosavje)

in si tako priboril grafično kartico Geforce
8800GTS. V Search and Destroyj-u je
zmagala ekipa INTENSE. Drugi so bili
TEAM SIX, tretje mesto pa je ostalo v
rokah domačinov TEAM KPG. Nagradni
sklad je bil 1000€ za vsa tri mesta ter
nekaj praktičnih nagrad (slušalke, spletne
kamere, različni boni ...). Skoraj za vse to
se lahko zahvalimo podjetju POINTER iz
Boštanja, ki nam je sponzoriral nagrade v
vrednosti 450€, med njimi tudi grafično
kartico. Ne smemo pozabiti tudi na ostala
podjetja, katera so nam priskočila na
pomoč. Zahvaljujemo se tudi SLO-TECHu, ki ga že vsi poznate, priskrbel pa nam
je celotno omrežje (UTP-kabli, switci...).
Lan smo izpeljali na visokem nivoju,
kajti pohvale so bile ogromne. Sedaj se že
dogovarjamo za nov dogodek - Lan Party,
ki bo obsegal 180 igralcev v različnih
igrah, kot so npr. Warcraft, Fifa, Quake,
Counter-strike in seveda Call of Duty 4.

kar ob robu igrišča. Sama igra ni bila na
najvišjem nivoju. Morda razlogi za to tičijo
v tem, da so švicarski reprezentanti brez
večjih izkušenj in hkrati sredi priprav za
kvalifikacijske tekme v januarju, slovensko
reprezentanco pa so sestavljali le igralci
slovenske lige. Na koncu je večja izkušenost
slovenskih igralcev privedla do njihove
tesne zmage s 35:34. Med polčasoma sta
se predstavili domača plesna skupina in
sevniške mažoretke.
S to tekmo je rokomet v Sevnici doživel
promocijo, ki bi jo morali znati izkoristiti
za delo v domačem klubu. Kakor na dlani
je zahteva po takojšnji odločitvi, kakšen
nivo rokometa želi imeti Sevnica.
Marko Kotar
Dečki, 12-13 let:
3. Žiga Kolman- 70,5
8. Matjaž Simončič- 67,5
9. Mario Klenovšek- 66,5
Dečki, 14-15 let:
2. August Teraž - 68
Kategorija 3,
Dečki, 10-11 let:
1. Domen Božič - 111,5
2. Adrian Klenovšek - 110,5
3. Severin Stegenšek - 108,5

Sensei Miran Grubenšek
Več informacij glede naše organizacije in
samih Lan Party-jev si lahko preberete na
naši spletni strani www.msk-kpg.com, kjer
si lahko ogledate tudi slike vseh Lan Partyjev. Na koncu pa se naj še enkrat zahvalimo
vsem sponzorjem, ki nas v tem podpirajo
in s katerimi si želimo še nadaljnjega
sodelovanja.
Za vas organizatorja
Alen Mencin in Andraž Zupančič.
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Šestnajsto evropsko prvenstvo v
amaterski radiogoniometriji
Poljska (Bydgoszcz), 11.–16.
september 2007
Amatersko
radiogoniometriranje,
popularno imenovano »lov na lisico«,
je radioamaterska športno tehnična
disciplina, kjer sodelujejo radioamaterji
obeh spolov in vseh starostnih skupin.
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki
odkrivajo več skritih oddajnikov (lisic), ki
so razporejeni v skupni razdalji od 4 do
10km.
Od posavskih radioklubov so barve
slovenske reprezentance zastopali naslednji
tekmovalci: Radioklub Krško, v kategoriji
W19 (dekleta do 19 let): Adrijana Moškon
- 6. mesto in ekipno 4. mesto, Petra Levičar
- 17. mesto, ekipno 4. mesto; W21 (dekleta
do 21 let): Maja Marušič - 9. mesto; M19
(fantje do 19 let): Nejc Deržič - 22. mesto
in ekipno 6. mesto; M60 (fantje nad 60
let): Janez Kuselj - 28. mesto ter ekipno
11. mesto. Radioamaterji iz Radiokluba
Amater iz Sevnice pa so dosegli naslednje
rezultate: v kategoriji W19: Nina Radi - 24.
mesto in ekipno 4. mesto, v kategoriji M19
pa je Tomaž Kunšek dosegel 11. mesto in
ekipno 6. mesto.

Atletika
V sredo, 10. oktobra, se je v Novemu
mestu odvijalo finale ekipnega državnega
prvenstva za srednje šole. Svoji šoli sta
zelo dobro zastopala tudi Sevničana Maja
Teraž, ki je na 1000 m zmagala, in Miha
Povšič, ki je na dvakrat daljši progi osvojil
2. mesto z zelo dobrim osebnim rekordom
5:49,72.
V soboto, 13. oktobra, pa so tekači iz
Sevnice nastopili v Mariboru, kjer so se
na 42. krosu Dela med seboj pomerile
reprezentance občin iz cele Slovenije.
Sevniška reprezentanca, ki se je v zadnjih

Simon Kolman iz Sevnice, tretje mesto pa
Leon Kosem iz Sevnice. V kategoriji ženske
so prva tri mesta zasedle Maja Marušič,

RADIOAMATERJI NA 16. EVROPSKEM
PRVENSTVU
Z leve stojijo:
Kunšek Tomaž (Sevnica), Deržič Nejc(Krško),
Čufer David (Ajdovščina), Gaberc Niko
(Ormož), Onič Jože (Slov.Konjice), Jereb Ivo
(Radomlje), Ivačič Zdravko (Slov.Konjice),
Žankar Franci (ARG menager)
Z leve čepijo:
Orešnik Peter (Domžale), Kuselj Janez (Krško),
Čufer Stanko (Ajdovščina), Levičar Petra
(Krško), Radi Nina (Sevnica), Moškon Adrijana
(Krško), Marušič Maja (Krško)

Jesensko državno kv
(kratkovalovno) prvenstvo zveze
radioamaterjev Slovenije v amaterski
radiogoniometriji
Komenda, 29. september 2007

Radioamaterji na državnem kratkovalovnem
prvenstvu
Z leve stojijo : Haložan Niko (Ormož), Kolman
Simon (Sevnica), Kosem Leon (Sevnica),
Bratina Matic (Ajdovščina), Jelinek Mrino
(Ormož).

Petra Levičar in Adrijana Moškon, vse tri iz
Krškega. Davor Možič iz Sevnice je zasedel
2. mesto v kategoriji juniorji, medtem ko
je Janez Kuselj iz Krškega zasedel 3. mesto
v kategoriji veterani. Uspešna pa sta bila
oba radiokluba, saj je Radioklub Sevnica
v kategoriji radioklubi zasedel 2. mesto,
Radioklub Krško pa 4. mesto.

Od posavskih radioklubov je sodeloval
Radioklub ‘’Krško’’ iz Krškega in ‘’Amater’’
iz Sevnice.
V kategoriji pionirji je prvo mesto zasedel

Za ARG Posavje
Jani Kuselj

letih redno uvrščala med najboljše, tokrat
zaradi upravičenih razlogov ni uspela
sestaviti popolne ekipe. Kljub temu je
osvojila 7. mesto, obenem pa se je domov
vrnila s tremi pokali za ekipne zmagovalce.
Med posamezniki sta največ točk prispevala
Miha Povšič in Lucijan Sinkovič, ki sta
v kategoriji mlajših mladincev dosegla
zmago in 3. mesto.

časom 40:30,5 postala državna prvakinja
pri starejših mladinkah, Miha Povšič pa
je z zelo dobrim časom 33:36,9 krepko
izboljšal osebni rekord in pri mlajših
mladincih osvojil srebrno medaljo.
Rafko Povhe

V nedeljo, 14. oktobra, pa so tekači AK
Sevnica in OŠ Blanca nastopili na zadnji
tekmi Dolenjskega pokala v Bušeči vasi
ter osvojili šest prvih mest, in sicer Robert
Lendaro, Klemen Lendaro, Domen Peklar,
Daniel Kuhar, Nina in Hana Kranjec.
Na tej tekmi so organizatorji tudi proglasili
najboljše tekače za leto 2007 v Dolenjskem
pokalu.
V tem pokalu je skozi leto dobro tekmoval
Robert Lendaro in osvojil drugo mesto pri
moških absolutno, medtem ko je pri članih
D postal skupni zmagovalec.

V soboto, 20. oktobra, je v Murski Soboti
potekalo državno prvenstvo Slovenije v
cestnem teku na 10 km.
Na tem tekmovanju sta se odlično odrezala
1. mesto - ekipno; Miha Povšič in Lucijan
člana AK Sevnica Maja Teraž, ki je s
Sinkovič - 42. kros občinskih reprezentanc v
Mariboru , 13.10.2007 (Foto: Janja Pungerčar)
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Sevničanke ekipne šahovske
prvakinje 1. Enotne ženske lige za
leto 2007.
V Murski Soboti je Šahovska zveza
Slovenije organizirala ekipno šahovsko
prvenstvo 1. enotne ženske lige za leto
2007. Največ uspeha je imela ekipa ŠK
MILAN MAJCEN SEVNICA, ki je dosegla
naslednje rezultate:
Sevnica:Zagorje 2:0, Sevnica:Gorenjska
Lesce 2:0, Sevnica:Ptuj 2:0, Sevnica:
Šentjur 2:0, Sevnica:Stari Trg 2:0, Sevnica:
Jesenice 1,5:0,5, Sevnica:Rokada Lendava
1:1, Sevnica:Kočevje 1:1 in Sevnica:Branik
Maribor 1:1.

Karate klubu Triglav trije državni
naslovi
V soboto, 11. 11. 2007, je v Žalcu potekalo
državno prvenstvo v karateju do 21 let.
Tekmovanja se je udeležilo preko 500
tekmovalcev iz 54-ih slovenskih klubov.
Najpomembnejšega tekmovanja letošnje
sezone na domačih tleh se je udeležila tudi
zelo uspešna 10-članska zasedba Karate
kluba Triglav, ki je na prvenstvu osvojila
kar 7 medalj in eno peto mesto.
Najprijetnejše presenečenje tekmovanja
je bil državni naslov Janoša Špana pri
mlajših dečkih do 35 kg. Janoš je v prvem
krogu s 3:1 premagal Urbana Kokota iz
Grosupljega, v drugem je s 3:0 ugnal Ivana
Šribarja iz Sevnice, v tretjem s 3:1 Aljaža
Susiča iz Nove Gorice, v polfinalnem
obračunu je bil s 3:0 boljši od Tilna
Drakšiča iz Maribora, svoj prvi državni
naslov pa je Janoš osvojil po razburljivem
finalu s Koltajem iz Murske Sobote,
katerega je premagal v podaljšku z 1:0.
Naslov državne prvakinje v kategoriji
mladink do 60 kg je po pričakovanjih
osvojila tudi Marija Jeler, trenutno
najboljša slovenska tekmovalka. Marija v

Kros 2007 v Tržišču
V Tržišču smo 13. septembra imeli kros
za učence osnovne šole. Vreme je bilo
ravno pravšnje za tek. Mnogi učenci so
se veselo zagnali v sosednji hrib, nakar so
skoraj obupali na koncu strmine. Vendar
se niso pustili odvrniti od svojega cilja in
so, nekateri z manj, nekateri z več truda,
vsi prispeli do tako zaželene ciljne ravnine.
Ob bučnem navijanju »s tribun«, so mnogi
dosegli odličen rezultat, pri nekaterih pa
je bil potreben celo »fotofinish«. Prvo
mesto so osvojili naslednji učenci: prvem
razredu Blanka Hribar in Žiga Plantarič,
v drugem Luna Lazar in Luka Flajs, v
četrtem Tina Brgant in Žan Prijatelj, v
18

KONČNI VRSTNI RED:
1. ŠK MILAN MAJCEN SEVNICA 14,5
točk, 2. ŠD JESENICE 12,5 točk, 3. ŠD
ROKADA LENDAVA 12 točk itd. do 22.
mesta.
Za zmagovalno ekipo ŠK Milan
Majcen Sevnica sta tekmovali mojstrski
kandidatinji JELENA TOPIČ (6,5 točk)
in MOJCA GRILC (8 točk). Zmagovalna
ekipa ŠK Milan Majcen Sevnica je
postala prvak 1. enotne ženske šahovske Od leve proti desni stoji Mojca Grilc s pokalige za leto 2007 in se uvrstila v državno lom in Jelena Topič iz ekipe ŠK Milan Majcen
žensko šahovsko ligo 2008. To je še eden Sevnica
odličnih uspehov ob 50-letnici ŠK MILAN
MAJCEN SEVNICA.
Janez Janko Blas
vseh svojih bojih ni prejela niti ene točke
svojih nasprotnic.
V kategoriji mladink nad 60 kg je suvereno
nastopila tudi Jasmina Grilc, ki je na poti
k državnem naslovu svoje nasprotnice
zadela kar 17-krat, vse njene nasprotnice
skupaj pa so zbrale le 5 točk.
Naslov državne podprvakinje pri kadetinjah
nad 57 kg je pripadel Denisi Širić, ki se je
do finala prebila suvereno, v boju za zlato
pa je morala premoč priznati Mariborčanki
Ines Švarc.
Poleg treh zlatih in ene srebrne medalje
so člani Karate kluba Triglav na prvenstvu
osvojili še 3 tretja mesta. Pri mlajših
deklicah do 35 kg je bila bronasta
Aleksandra Kožar, pri mlajših dečkih do
40 kg Jan Piltaver, pri starejših deklicah do
45 kg pa Samanta Zbiljski.
Zavidljive dosežke članov kluba je z
osvojenim 5. mestom dopolnila še Anja
Grilc, ki ji je bronasta medalja ušla v
podaljšku boja s Tino Stegel iz Postojne.
Na državnem prvenstvu sta poleg
navedenih nastopila še Saša Venek in
Matic Dimc, a športna sreča tokrat žal ni
bila na njuni strani.
Karate klub Triglav je v letu 2007 na

Janoš

državnih prvenstvih osvojil 13 medalj,
od tega kar 5 državnih naslovov, 11
medalj za Pokal Slovenije in 38 medalj na
mednarodnih in Grand Prix turnirjih.
Športni pozdrav!
Sašo Vaš, prof.
Trener

petem Katarina Gorenc in Tilen Zgonc,
v šestem Nina Brgant in Luka Pirc, v
sedmem Urška Pungerčar in Matej Mohar,
v osmem Mateja Rantah in Miha Hočevar,
v devetem razredu pa sta bila najboljša
Kristina Erman in Tomo Stušek. Vsem
zmagovalcem še enkrat čestitamo.
Sebastjan Hercigonja
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Dan košarke na Blanci
V soboto, 20. oktobra, je bil v organizaciji
košarkarskega kluba Potočje Blanca 2003
v telovadnici OŠ Blanca organiziran
5. tradicionalni košarkarski turnir, na
katerem so sodelovale vabljene ekipe.
Turnir je bil razdeljen na dva dela.
V dopoldanskem delu so igrali pionirji
letnik 1993 in mlajši. Ker v sevniški
občini ni bilo interesa za udeležbo na
turnirju, smo k sodelovanju povabili
ekipo košarkarskega kluba Krško in ekipo
Osnovne šole Šentrupert. Domači pionirji

Tekma Grb 2007
V sivem, mokrem in hladnem nedeljskem
jutru 21. oktobra so se na bregu bivše
reke Save, danes akumulacijskega jezera
hidroelektrarne Boštanj, pričeli zbirati
ribiči.
Le kakšna sila jih vleče pri takem
vremenu ob vodo? Mrzel dež kar krepko

Vse je nared za pričetek tekme
razen vremena...

pada, zagretim trnkarjem pa ni nič
mar; navlečejo si pelerine, bunde in
razna nepremočljiva pokrivala in že so v
enakomernih presledkih razvrščeni ob
reki. Iz avtomobilov potegnejo opremo,
marsikateri od njih ima pravcati laboratorij.
Ribiške palice so raztegnjene, trnki, vabe
in ostalo orodje pripravljeno. Obvezen del
opreme je v takšnem vremenu tudi dežnik
- posebno velik, »king size« dežnik, ki
bržkone poleti služi tudi kot senčnik.

Deveti mednarodni karate turnir za
HYPO POKAL 2007
Karate klub HYPO iz Sevnice je v soboto,
17. novembra, organiziral 9. mednarodni
karate turnir za veliko nagrado HYPO
POKAL 2007. Turnir je potekal v
športni dvorani v Sevnici, tekmovalci
in tekmovalke pa so se pomerili med
seboj v katah posamezno in ekipno, ter v
športnih borbah posamezno po težnostnih
kategorijah in po mednarodnih pravilih
svetovne zveze WKF. Organizator je v
dvorano privabil kar 332 tekmovalcev in
tekmovalk iz 44-ih klubov iz petih držav, in
sicer iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Slovaške
in Slovenije. Slabo vreme, predvsem zapore
cest v nekaterih delih, pa so onemogočile
Januar 2008

so bili v prvi tekmi boljši od pionirjev
Krškega in slavili z rezultatom 77:17;
v drugi tekmi je ekipa OŠ Šentrupert
premagala KK Krško z rezultatom 38 :
28; v tretji tekmi pa so bili mladi Blančani
boljši od gostov iz Šentruperta z 48:25.
Organizirano je bilo tudi tekmovanje v
metu trojk, kjer je zmagal domačin Dani
Županc.
V popoldanskem času so imeli turnir
člani. Sodelovale so ekipe KK Tržišče, KK
Kozje, ekipa policije Posavja – TONFA in
domača ekipa KK Potočje Blanca.
V prvem polfinalnem paru je ekipa Tržišča
premagala ekipo TONFE z rezultatom
Pričela se je ribiška tekma, največje
tekmovanje, ki ga prireja Ribiška družina
Sevnica. Tekmovanje v lovu rib s plovcem
za Grb občine Sevnica. Tekmovanje za
sevniški grb, ki je prehodno odličje, so
vpeljali naši ribiči že leta 1995.
Letošnje leto se je to tekmovanje
odvijalo že drugič na tekmovalni trasi
akumulacijskega jezera na Orehovem.
Tekmovalo je 45 tekmovalcev iz različnih
ribiških družin.
Grb se je letos znova vrnil v domač kraj,
saj ga je osvojila ekipa Sevnice, v kateri so
tekmovali Ernest Šumej, Stane Plazar in
Jože Kukec. Drugo mesto si je “prilovila”
ekipa Sevnica II, katere člani so bili Julij
Glavan, Toni Stritar in Viki Košar, tretjega
pa ekipa Tigri v sestavi Stane Vraničar,
Drago Grill in Ludvik Korak.
Vse ribe so bile takoj po tehtanju vrnjene
nazaj v vodo, saj tako zahtevajo tekmovalna
pravila.
Razglasitev rezultatov je bila po tekmi
v hotelu Ajdovec v Sevnici, kjer so si
tekmovalci ob kosilu pogreli prezeble
prste. Posebno pa nas veseli dejstvo,
da se je podelitve udeležil tudi sevniški
podžupan, g. Srečko Ocvirk, ki je v
krajšem nagovoru čestital zmagovalcem
in tudi vsem udeleženim za vztrajnost.
prihod še nekaterim ekipam, ki so svojo
udeležbo že potrdile. Tako je doma ostalo
več kot 250 prijavljenih tekmovalcev,
predvsem iz hrvaškega primorja, Bosne
in Hercegovine, Poljske, Nemčije, Zgornje
Avstrije ter Češke. Kljub temu pa je bil
turnir vzorno izpeljan vse do konca, saj
so udeleženci in številni obiskovalci lahko
videli tudi številne reprezentante in nosilce
medalj z evropskih in svetovnih prvenstev.
Turnir je bil tradicionalne narave, saj ga že
deveto leto zapovrstjo uspešno organizira
domači Karate Klub HYPO iz Sevnice, ki
v kraj pod Lisco vsako leto privabi večje
število domačih in tujih karateistov.
Predsednik Karate kluba Hypo, Jurij Orač,
je na koncu najboljšim posameznikom
in ekipam podelil medalje in diplome,

55:49, v drugem polfinalu so bili domačini
boljši od ekipe Kozjega s 63:30.
V tekmi za tretje mesto je ekipa TONFE
z veliko razliko odpravila ekipo Kozja z
rezultatom 81:38.
V ponovitvi lanskega finala je nepopolna
in pomlajena domača ekipa presenetljivo
in zasluženo premagala precej višjo in
močnejšo ekipo KK Tržišče, ki je lansko
leto osvojila prehodni pokal in je tudi
letos veljala za glavnega favorita. Končni
rezultat je bil 57:47.
Organizator je pripravil tudi malico za vse
sodelujoče ekipe.
Franci Kranjec

Podžupan z zmagovalno ekipo

Pri tem je povedal, da je v interesu
občine Sevnica, da se ta prostor - umetno
jezero, ki je sicer v prvi vrsti namenjeno
energetskemu izkoriščanju, uporablja tudi
za druge aktivnosti, predvsem za športno
rekreativne potrebe ter razvoj turizma in
spremljajočih dejavnosti. Ribiška družina
že sedaj aktivno sodeluje pri pripravi
tovrstnih programov in načrtov za urejanje
ter varstvo okolja. Tudi v interesu ribičev
je, da bo tukaj nastal urejen, kultiviran
prostor, kamor bomo z veseljem povabili
tudi ribiče goste iz drugih krajev.
Tine Zupančič
prvouvrščeni pa so prejeli še Hypo pokale,
ki so bili ročno izdelani posebej za to
priložnost.
Najuspešnejši klub turnirja je bil Športno
društvo Nova Gorica, drugo mesto je
osvojil Karate klub Postojna, tretje pa
Karate klub Kranj.
Karate klub HYPO iz Sevnice je bil tudi
najuspešnejši klub posavsko-dolenjske
regije.
Vidimo se ponovno v Sevnici prihodnje
leto na 10. HYPO POKALU 2008, ki bo že
25. oktobra.
S športnimi pozdravi!
Karate klub HYPO
Jurij Orač, predsednik
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šport in rekreacija, prispevki in reportaže
Varnost na cestah občine Sevnica
Na Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Sevnica (SPV
občine Sevnica) smo v oktobru izpeljali
akcijo Brezhibno vozilo je varno vozilo.
Predstavniki tehničnih pregledov iz
Krškega, Policijske postaje Sevnice in
SPV Sevnica smo preverjali pripravljenost
vozil na zimsko sezono. Nadzorovali smo
voznike iz Sevnice, Boštanja in Krmelja in
jih opozorili na bližajoči se datum priprave
vozila na zimsko obdobje in možnost obiska
podjetja Sava avto, d. o. o., kjer so na ta dan
opravljali brezplačen pregled vozil. Akcija
se je končala dobro, saj kršiteljev ni bilo
veliko, dodatno opozorilo pa so udeleženci
v prometu sprejeli kot preventivno pripravo

jeklenega konjička na mrzle dni.
Konec novembra smo v sodelovanju z
republiškim SPV dobili v občino Sevnica
zložljivo radarsko tablo. Naprava, ki je v
obliki table nameščena ob vozišču, izmeri
in izpiše hitrost vozil, ki vozijo mimo.
Sistem je namenjen izboljšanju varnosti
prometa na kritičnih mestih.
Napravo je Brane Gregorič, s. p., v
sodelovanju z SPV občine Sevnica namestil
na Drožanjsko ulico, pozneje jo bodo
prestavljali po celotnem območju občine.
Naprava beleži rezultate meritev, zato bomo
pripravili statistično obdelane podatke, ki
bodo predstavljeni tudi javnosti.
Prvo soboto v januarju bo sejemsko
dogajanje popestrila naprava Vidko. To je
napihljiv šotor, s katerim želimo prikazati

Jesenske aktivnosti na OŠ Blanca
Za nami je že mesec in pol novega šolskega
leta, s tem pa tudi pestrega dogajanja na
naši šoli. Prvi šolski dan so si najmlajši
ogledali predstavo Marko skače v izvedbi
Glasbenega gledališča Melite Osojnik,
prvošolčki pa so se posladkali še s torto.
Starejši učenci so znanje začeli pridobivati
s pomočjo obiska ljubljanske Hiše
eksperimentov, ki je v sklopu projekta
»Bliža znanosti se cesta, nje se, ljub’ca
veselim« izvedla tri fizikalne dogodivščine:
Tlakologijo, Plinologijo in Težiščelogijo.
Na zadnji delavnici so lahko sodelovali tudi
starši učencev in ostali krajani. V lepem
jesenskem dopoldnevu smo v četrtek,
20. 9., izvedli občinski kros za učence
sevniških osnovnih šol, kjer so tudi naši
tekmovalci dosegli dobre rezultate. Konec
meseca septembra je minil v znamenju
priprav na organizacijo 27. srečanja društev
mladi gasilec. 28. in 29. septembra smo
gostili 46 mentorjev in 93 tekmovalcev,
ki so preživeli konec tedna na delavnicah
in tekmovanju, ogledali pa so si tudi
blanško hidroelektrarno in sevniški grad.
Krajani, učitelji in starši učencev naše šole
so mladim tekmovalcem iz vse Slovenije
prijazno ponudili prenočišče ter tako vse
obogatili za zanimivo izkušnjo. Da nam bo
to tekmovanje ostalo še dolgo v spominu, so
poskrbeli tekmovalci naše šole z izjemnimi
dosežki, saj je mlajša ekipa osvojila prvo,
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in poudariti pomen uporabe odsevnih
predmetov in upoštevanje temeljnih pravil
za večjo varnost pešcev. V njem bomo
jasno in preprosto vsakemu udeležencu
prikazali uporabno vrednost odsevnih
teles v temačnem prostoru in mu za varen
sprehod v temi podarili kresničko.
Petra Biderman

znanja, tako učenci kot tudi delavci šole
pa bomo prispevali k temu, da bomo ostali
šola dobrih misli in prijaznih besed.
Nina Grabenšek-Kadilnik
Foto: Roman Drstvenšek

starejša pa šesto mesto. Nismo si še dobro
oddahnili, ko smo tudi letošnji prvi teden
v oktobru namenili različnim dejavnostim
ob tednu otroka. Dvorišče šole je bilo s
kredami porisano s sporočili starejšim,
pekli smo kostanj, prebirali in poslušali
pravljice, obiskal nas je popotnik Tomaž
Humar in nam predstavil skrivnosti in
bogato kulturo Indije, lahko pa smo
uživali tudi ob pravem indijskem plesu
plesalke v tradicionalnih oblačilih ter se
na koncu posladkali z indijsko sladico.

V jesenski akciji zbiranja starega papirja
smo zbrali štiri tone in pol starega papirja,
del zbranega denarja pa bomo namenili
kritju stroškov ob dodatnih dejavnostih
in prireditvah. Pri vseh teh aktivnostih
pa nismo pozabili na dogajanje okrog
nas, zato bo po dogovoru s predstavniki
razredov na sestanku šolske skupnosti
prav vsak učenec naše šole s simboličnim
prispevkom 1EUR pomagal pri zbiranju
sredstev za prizadete ob katastrofalnih
poplavah v Železnikih.
Seveda pa prva naloga tudi v letošnjem
šolskem letu ostaja pridobiti si čim več
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kolumna, obvestilo, horoskop

Lep pozdrav bralcem Grajskih novic. Naj
opozorim vse voznike, da naj za večjo
varnost hitrost svoje vožnje prilagodijo cesti,
ki je lahko poledenela, mokra in spolzka,
lastnostim vozila in svojim sposobnostim
(kamor pa zagotovo sodi tudi pravilo, da
za volan sedemo spočiti in pripravljeni na
vožnjo, predvsem pa trezni).
Glede na čas in vremenske razmere lahko
zaradi taljenja morebitnega snega večkrat
pričakujete poledenelo cesto. Dejavnikov,
ki vplivajo na vašo varnost in varnost
drugih udeležencev v prometu, je veliko,
največ pa lahko naredimo vozniki sami.

Pešce spet opozarjam na nošenje odsevnih
teles v nočnem času ali ob zmanjšani
vidljivosti, saj boste tako zelo povečali
svojo vidnost na cesti, s tem pa tudi svojo
varnost. Pri tem ne pozabite na pravilno
hojo po cesti (hoja po pločniku, če ga ni,
hodimo zunaj naselja po levi strani).
V preteklem letu je Policijska postaja Sevnica
obravnavala večje število priložnostnih
tatvin, kjer so nepridipravi izkoristili našo
malomarnost in nepremišljenost. Vsem
zato svetujem, da parkirana in ustavljena
vozila vedno zaklepate in v njih ne puščate
vrednejših predmetov na vidnih mestih.
Če greste iz stanovanja ali hiše, za seboj
zaklenite – tudi takrat, ko greste le za krajši
čas (na vrt, k sosedom ali kaj podobnega).
Vrednejših stvari, predvsem raznih strojev
in naprav, nikar ne puščajte čez noč na

dvorišču ali ob stavbah, kot to velikokrat
opazimo pri našem delu.
Če opazite, da kdo s svojim vedenjem,
videzom ali ravnanjem vzbuja sum, da bi
lahko ali je storil kaznivo dejanje, to čim
prej sporočite na PP Sevnica (tel. 81-61800) ali interventno številko 113. Za lažje
delo policistov si poskušajte zapomniti
čim več podatkov o osebi (osebni opis,
velikost, barva las, govor, oblačila) in
vozilu, s katerim se vozi (vrsta oziroma
znamka, barva, registrska številka). Ker si
je vse to težko zapomniti, je najbolje, da si
zapišete.
Le s sodelovanjem lahko največ naredimo
za našo splošno varnost.
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Evino življenje
Ja dragi moji, s prvimi snežinkami je prišel tudi on, Luka. Veste ne vem, če se mi že meša od te ljubezni ali kaj … Nikakor se ne morem
sestaviti, nikakor ne morem doumeti, koga imam raje, koga si želim … Jure in Luka. Pa sploh ne vem, ali imam izbiro. Vse dneve se mi
misli vrtijo okrog srčnih zadev. Domišljam si, da moram izbirati med mojima dvema simpatijama. Z Juretom sva že kar globoko zakorakala
v razmerje, pomeni mi varnost in stalnost v mojem pestrem življenju. Pa vendar, ko vidim Luko, se mi vse postavi na glavo. Do njega čutim
nekaj nenormalnega, nekaj močnega. Pomoč ljudstva prosim.
Decembrske dni preživljam v glavnem prijetno. Večkrat se vidim z Luko, ker smo skupaj v družbi. Izmenjujeva si prijateljske nasvete, pa
tudi nagajive poglede. To me totalno zmede. Najraje bi se mu vrgla v objem. Zadnjič smo šli v kino in avtomatsko vsi vedo, da stol poleg
Luke pripada meni. Nihče ga ne zasede. Je zanimivo. Jure me je peljal na koncert in me razvajal. Njegova pokončna moška drža, občutek
pripadnosti in vse to me popelje v nebesa.
Zdaj se pa sprašujem, ali je možno, da bi rada imela oba naenkrat. Vsak me izpopolnjuje po svoje. Ali pa želim nekaj, česar nimam, Luko.
Ljudje smo zapletena bitja. Kaj mi svetujete?
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

HOROSKOP
KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
Obdarite svojega bližnjega, ki
vam vedno stoji ob strani. Ne
premišljujte več veliko. Če vam je
oseba všeč, jo povabite v družbo.
Začnite jo spoznavati, saj si tega že
dolgo želite. Ne boste razočarani.

BIK (21. 4–21. 5.)
Ko boste stopili na realna tla in se
soočili s situacijo, boste potrebovali
le malo časa za razrešitev problema, ki se vam vleče že predolgo.
Res ne bo težko, kar korajžno.
Prijatelj vas bo potreboval, zato se
mu posvetite. Vrnil vam bo uslugo.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Dojemite že, da imajo ljudje pravico
do lastnega počutja in razmišljanja
in da vas za to nimajo nič manj
radi. Prišel je trenutek, ko boste to
sprejeli in odprlo se vam bo tisoč
možnosti. Ne opustite telovadbe.

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Zabava v januarju bo prinesla
v vaše življenje nekaj novega.
Zaužite to v polni meri, vendar
se predajajte premišljeno. Ne
zanemarite telesne vadbe, ki vam
bo prinesla polno kondicijo in zato
boste še bolj žareli.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Naredili ste popolnoma prav. Zato
je slaba vest odveč. V končni fazi
ste pomembni le vi in vaše duševno
stanje. Končni nauk te odločitve
še ne bo takoj izoblikovan, ga
pa upoštevajte kot navodilo za
življenje. Krepite se.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Samo zvezde vedo kakšna usoda je
to. Zato ne sprašujte, ne ugibajte in
ne razmišljajte preveč. Preprosto
živite dogodke, ki bodo zelo lepi, na
trenutke celo pravljični. Ob vsem
lepem ne pozabite na obveznosti v
službi.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Se zgodi, da ne gre vse po načrtih.
Se pa bo tudi zgodilo nekaj, kar vas
bo konec meseca pošteno spravilo
v dobro voljo. S to popotnico boste
zakorakali v novo leto in nekako
tako bo kar nekaj časa. Le kupite
si tisto, kar ogledujete že dolgo.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Preveč ste pičili in sprijaznite se s posledicami. Samo tako bo mučnega
obdobja hitro konec. Ne skrbite, za
dežjem vedno posije sonce, iz posledic pa se nekaj naučite. Januar
bo polepšala oseba, ki prinaša lepo
sporočilo.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Lahko se ustavite in si privoščite
dan temeljitega razmisleka.
Rezultati bodo sijajni, saj vam
bo postalo popolnoma jasno kaj
se dogaja okoli vas. S tem boste
zaključili neko poglavje in zadihali
s polnimi pljuči.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Našli ste svoj notranji mir. V januarju boste izžarevali samozavest
in mnogi pogledi se bodo ustavili
na vas. Zato ne bodite presenečeni
ob srečanju s pogledom, ki bo v
vas pustil globoke vtise. Začenja se
novo obdobje.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Starejša oseba vredna zaupanja,
vam želi z nasvetom le pomagati
pri odločitvi. Dobro prisluhnite in
spoznali boste, da vas usmerja zelo
modro. K vam bo pristopila oseba,
ki vas že dlje časa opazuje. Dobili
boste dobrega prijatelja.

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Zdaj ste dodobra premislili o nastalem problemu. Potegnite potezo
v službi med sodelavci in pridobili
si boste njihovo zaupanje. To bo
opazil tudi vodja, ki vas bo javno
pohvalil. Doma bodo opazili vaš
pozitivizem in zavladala bo idila.
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razvedrilo

Nagrade za november številko:
1. nedeljsko kosilo za dve osebi, ki ju podarja
TURISTIČNA KMETIJA MOČIVNIK, Močivnik Vidko
Okroglice 33, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
2. komplet ženska majica z rutico, ki jo podarja
trgovina ANITA, Anita Vrtačnik, Prešernova 1, 8290
Sevnica
3. 1 majica, ki jo podarja Artes studio Sevnica

4. dve napenjali za čevlje, ki ju podarja
Kopitarna Sevnica
5. 2 vstopnici za kino Sevnica,
ki ju podarja KŠTM Sevnica
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Vsa pravilno rešena gesla
pošljite
napisana na dopisnicah
najpozneje do
15. januarja 2008 na:
KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica
Vsi izžrebanci bodo
o nagradi
obveščeni po pošti.
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