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Beseda odgovorne urednice

November je mesec, ko naša občina praznuje občinski praznik. 
Prireditve so bodo vrstile. Obiščite jih in ponosno zaznamujte 
praznik naše občine. Praznujemo 12. novembra, ko je na ta 
dan leta 1941 Dušan Kveder Tomaž s svojima prijateljema iz 
sevniških zaporov pogumno osvobodil domače aktiviste. Kaj se 
je zgodilo takrat, lahko preberete v tej številki Grajskih novic. Bil 
je revolucionar, borec, junak, general, diplomat in kulturnik.

»Kuj me življenje, kuj!
Če sem kremen, se raziskrim,

če jeklo, bom pel,
če steklo, naj se zdrobim.«

(O. Župančič: Mlada pota, iz beležnice Dušana Kvedra Tomaža)
                     

 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: Saša Kralj za rubriki Šolski zvonec in Šport in 
rekreacija, drugo 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.

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 decembra 2008, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 8. novembra 2008. Prispevki 
naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v elektronski 
obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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Omrežje cest v sevniški občini 

Občina Sevnica bo začela letos 
uresničevati naložbeni projekt, ki pod 
projektnim nazivom Omrežje cest 
v občini Sevnica združuje ureditve 
lokalnih cest na štirih pododsekih. 
Od Brezovca do Križišča predvideva 
asfaltiranje makadamskega vozišča, od 
odcepa za Brezje do Hinjc delno širitev 
in obnovo vozišča, od Hinjc do Krmelja 
obnovo vozišča s preplastitvijo in gradnjo 
enostranskega pločnika za pešce na 
zgornjem pododseku ter od Krmelja do 
Gabrijel sanacijo poškodovanega vozišča 
s preplastitvijo. Celoten projekt naj bi 
se končal do konca julija 2009. Skupna 
pogodbena vrednost naložbenega 
projekta je nekoliko več kot 700.000 

evrov, glavnino sredstev pa je po pogodbi 
o sofinanciranju zagotovila služba 
Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, ki 
črpa sredstva evropske kohezijske politike. 
Občina je lastnikom mejnih zemljišč ob 
trasi predvidenih posegov že posredovala 
dogovore in jih seznanila s posegi na 
njihovih zemljiščih. Gradbena dela bodo 
predvidoma potekala po posameznih 
etapah in izvajalec je že uveden v dela na 
odseku od Krmelja do Gabrijel, ki naj bi 
se po časovnem načrtu končala do konca 
oktobra letos. Na vrsti bo še tovrstna 
uvedba za odsek od odcepa Brezje do 
Hinjc. Z izvajalcem Gradnje, d. o. o., 
Boštanj se je občina dogovorila, da bodo 
dela opravili v najkrajšem mogočem času 
in zapore na cestah kar najbolj prilagodili 
krajevnim razmeram.

Dela na odseku lokalne ceste Krmelj–
Gabrijele (Foto: arhiv občine)

Zmanjševanje in preprečevanje okoljskih problemov z ekoremediacijami 

Združenje občin Slovenije je skupaj z Ekoremediacijskim tehnološkim centrom in 
podjetjem Limnos, d. o. o., organiziralo predstavitev Zmanjševanje in preprečevanje 
okoljskih problemov z ekoremediacijami, kjer sta bila tudi predstavnika sevniške 
občine. Predstavljene so bile ekoremediacije za varovanje in obnovo okolja, študije 
trajnostnega razvoja, občinski programi varstva okolja, rastlinske čistilne naprave 
ter primeri dobrih praks. Kot primer dobre prakse rastlinske čistilne naprave je bila 
predstavljena rastlinska čistilna naprava Bazga v občini Sevnica, ogled pa so predlagali 
predstavniki Združenja občin.

Profesorji beograjske fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo obiskali 
Sevnico

Sevnico so obiskali profesorji s fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo iz Beograda 
v spremstvu svojih slovenskih kolegov. 
Predstavniki občine pod vodstvom 
župana Srečka Ocvirka ter direktorice 
podjetja Infra Ane Gračner so jim 
predstavili prostorske vidike razvoja 
občine in način upravljanja naravnih 
virov. Poseben poudarek so namenili 
predstavitvi realizacije dveh največjih projektov na tem področju, in sicer gradnji HE 
Blanca ter sevniške centralne čistilne naprave. Obisk srbskih geodetov je organizirala 
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane, sodi pa v del 10-dnevnega 
strokovnega obiska v naši državi. Tuji gosti so si ogledali tudi gradbišče HE Blanca, 
zanimala pa jih je predvsem večnamenskost tega objekta, ki bo poleg primarne vloge 
proizvodnje električne energije uporaben tudi kot podpora športnim ter rekreacijskim 
dejavnostim.

Obiskovalci iz Beograda 
(Foto: arhiv občine)

Krmeljski vrtec z novimi prostori

V krmeljskem vrtcu so se končala 
gradbeno-obrtniška dela, treba pa je 
kupiti še opremo in zaščititi okna. Nov 
oddelek vrtca bo namenjen skupini 24 
otrok drugega starostnega razreda, poleg 
igralnice pa bosta v njem tudi razdelilna 
kuhinja in sanitarije. Otroke bodo začeli 
vključevati v nov oddelek postopoma 

že novembra. Odprtje novega oddelka 
bo 12 otrokom prve starostne skupine 
omogočilo sprejem v vrtec. Tem otrokom 
so sicer namenjeni sedanji prostori vrtca. 
Sredstva za gradbeno-obrtniška dela in 
opremo v vrednosti 18.000 evrov bo iz 
proračuna zagotovila občina, ki namerava 
v prihodnjem letu nadaljevati tudi 
postopke pridobivanja dokumentacije za 
prizidek k Osnovni šoli Krmelj.

Otroci pred krmeljskim vrtcem 
(Foto: arhiv občine)

Ajdovski gradec v lepši podobi

Gradbena dela pri obnovi Ajdovskega 
gradca so večinoma že končana, 
predvideni sta še montaža stopnic 
ter ureditev najdišča. Občina bo na 
ministrstvo za kulturo dostavila vso 
potrebno dokumentacijo, s poročilom 
ter izdelanimi in potrjenimi situacijami 
za pridobitev sredstev v vrednosti 
57.256 evrov. Kot rezultat projekta je 
predvidena predvsem varnejša dostopna 
pot do najdišča, ki bo primerna za 
vse obiskovalce. Ob omenjeni poti bo 
nameščena ograja, na določenih mestih 
pa bo pot utrjena tudi s stopničkami. 
Ob tem poteka na najdišču tudi sanacija 
vodnega zbiralnika ter t. i. krstilnega 
bazenčka. 

V Tržišču na voljo nov defibrilator

Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij (FIHO) 
Slovenije ter Občina Sevnica sta 
omogočili nakup defibrilatorja, svojemu 
namenu pa so ga predali na bencinskem 
servisu v Tržišču. Omenjena naprava, 
ki je namenjena pomoči pri oživljanju, 
bo na tem bencinskem servisu tudi ves 
čas dostopna. Pri predaji so sodelovali 
predstavniki FIHO, župan Srečko Ocvirk, 
predstavniki Koronarnega kluba Sevnica 
in Tržišče, Krajevne skupnosti Tržišče in 
Zdravstvenega doma Sevnica.
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Nadaljujejo se aktivnosti za 
celovito ureditev športnih objektov 
v občini

Župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda 
Drenek Sotošek sta se sestala z lastnikom 
ene izmed še neodkupljenih nepremičnin 
na območju športnega kompleksa pri 
bazenu. Na občini menijo, da bi se z 
uspešnim odkupom te nepremičnine še 
dodatno povečale možnosti za celovitejšo 
ureditev s športnimi objekti na tem 
območju. Aktivnosti v zvezi z gradnjo 
tamkajšnje atletske steze pa sicer vseeno 
potekajo. Govorili so tudi o ureditvi 
nogometnega igrišča, saj bi bilo treba, po 
mnenju občine, za primerno sodelovanje 
izkoristiti pripravljenost vseh vključenih 
akterjev.

KS Tržišče se ponaša   s 
posodobljenimi cestnimi odseki

Občina Sevnica je v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Tržišče letos na novo 
asfaltirala že kar nekaj cestnih odsekov 
v tej krajevni skupnosti. Gre za odseke 
Otavnik-Stari Bojnik, Jeperjek-Jeperška 
gorica, del ceste Otavnik-gospodinjstvo 
Borštnar ter Železniška postaja Tržišče-
gospodinjstvo Gorenjc Karel in Jože. 
Skupna dolžina vseh na novo asfaltiranih 
cestnih odsekov je sicer 2300 metrov. 
Tokratno skupno odprtje je bilo v Starem 
Bojniku, kjer je tudi najdaljši odsek na 
novo asfaltirane ceste.

Uspešno usklajevanje gradnje 
kanalizacijskega sistema in HE 
Blanca

Na usklajevalnem sestanku glede poteka 
gradnje kanalizacijskega sistema Sevnica 
in HE Blanca so se sestali župan Srečko 
Ocvirk ter predstavniki investitorja HE 
Blanca - podjetja Hidroelektrarne na 
spodnji Savi, investitorja infrastrukture 
HE Blanca - podjetja Infra, predstavniki 
izvajalca iz podjetja Nivo, nadzora 
gradnje iz podjetja DDC ter član 
posebne komisije za spremljanje 
gradnje HE Blanca. Usklajevanja so 
se nanašala na podrobnejše časovne 
načrte gradnje obeh objektov. Kot je 
pojasnila direktorica podjetja Infra Ana 
Gračner, gre za zahtevno gradnjo, zato je 
tovrstno usklajevanje nujno. »Konkretno 
usklajevanje poteka od februarja letos, 
in sicer po predvidevanju,« je izjavila 
Gračnerjeva.

Osrednji sevniški projekti potekajo 
po načrtih

Dela na projektu gradnje čistilne 
naprave in ureditve kanalizacijskega 
sistema Sevnica potekajo po časovnem 
načrtu, zdaj na razbremenilnem bazenu 
dežnih voda na levem bregu Save, 
polagajo kanalizacijo med Drožanjskim 
in Florjanskim potokom, na Logu 
pa poteka gradnja upravne stavbe in 
razbremenilnega bazena. 
Občina krajane obvešča, da bo zaradi 
gradnje razbremenilnega bazena v sklopu 
omenjenega projekta od začetka oktobra 
do 28. novembra letos popolnoma zaprto 
parkirišče pri rondoju v Šmarju. 

Občinski prostorski načrt pod 
drobnogledom

Namen sestanka predstavnikov občinskih 
strokovnih služb z delovno skupino 
izdelovalca občinskega prostorskega 
načrta občine Sevnica, ki je potekal 
v projektantskem podjetju Struktura 
na Škofljici, je bil pregled gradiva za 
pridobivanje smernic od pristojnih 
nosilcev urejanja prostora in izdelanih 
strokovnih podlag, ki so sestavni del 
gradiva. Na sestanku so se tudi dogovorili 
o načinu in rokih za predstavitev izdelanih 
strokovnih podlag, ki jih bo izdelovalec 
skupaj s predstavniki občine predstavil 
širši javnosti v posameznih krajevnih 
skupnostih. Namen predstavitev bo 
seznanitev zainteresirane javnosti z 
usmeritvami ter pogoji umeščanja 
dejavnosti in prihodnje poselitve v 
prostoru.

Sevnica načrtuje gradnjo 
širokopasovnega omrežja

Predstavniki občine Sevnica so si ogledali 
način gradnje širokopasovnega omrežja 
v Novem mestu. Omrežje gradi podjetje 
Gratel, s katerim je tudi sevniška občina v 
fazi pogajanja za gradnjo širokopasovnega 
omrežja na njenem območju.

V Sevnici nadaljevanje urejanja 
cest

V sklopu predvidenih ureditev cestne 
povezave na odseku Planinska-NHM-
Grič v Sevnici, za katero je občina 
pridobila sredstva na razpisu službe vlade 
za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko iz sofinanciranja občinskih 
investicij, so predvidena ureditvena dela 
na dveh pododsekih. Prvi je pododsek 
od mostu pri Kopitarni do priključka 
Prvomajske ceste v dolžini 250 metrov, 
skupaj s prometno-tehnično ureditvijo 
križišča pri bazenu, drugi pa pododsek od 
križišča pri Prahu, čez Grič, do križišča 
na hrastih v dolžini 520 metrov.

Na obeh pododsekih so predvideni 
obnova in razširitev vozišča ter gradnja 
pločnikov z javno razsvetljavo in ureditvijo 
komunalnih vodov. Na prvem pododseku 
mimo Kopitarne pa bo v sklopu projekta 
treba še celovito preurediti kanal 
Mlinščice. Pogodbenega izvajalca del, 
podjetje Gradnje iz Boštanja, so ta teden 
uvedli v dela na odseku mimo Kopitarne, 
delo naj bi začeli takoj, končano pa bo 
menda spomladi prihodnje leto. Promet 
bo na tej cesti oviran, zato uporabnike 
pozivajo, da dosledno upoštevajo 
opozorilno signalizacijo. Dela na odseku 
na Grič se bodo začela, ko tega odseka 
ne bo treba več uporabljati kot obvoz za 
Drožanjsko in Florjansko cesto. 

Križišče na Prvomajski ulici pri Kopitarni 
(Foto: arhiv občine)

Uvodne priprave na ureditev 
kolesarskih in pešpoti ob glavni cesti 
Radeč-Boštanj 

Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk se je 
udeležil uvodnega sestanka glede uvedbe 
izvajalca v delo za ureditev kolesarskih 
in pešpoti ob glavni cesti Radeče-Boštanj 
v dolžini kilometra in pol. Predstavniki 
podjetja Infra kot investitorja projekta so izvajalcu, podjetju Nivo, predali potrebno 
dokumentacijo in ga seznanili z odgovornim nadzornikom del. Časovni načrt bo 
izvajalec pripravil v prihodnjih dneh.

Nogometni klub Sevnica za novo igrišče

Župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda Drenek Sotošek sta se sestala s predstavniki 
novoustanovljenega Nogometnega kluba Sevnica in se pogovorila o možnostih 
vzpostavitve nogometnega igrišča ustreznih dimenzij za mladinsko ligo. 
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Oktober - mesec požarne varnosti

Oktober je že tradicionalno mesec požarne varnosti. Tokrat je bila tema Varujmo naravo pred požari, posvečena pa je bila večji 
varnosti narave pred požari. V ta namen je Gasilska zveza Slovenije skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje, Združenjem za 
požarno varnost in Zavodom za gozdove Slovenije pripravila zloženko in plakat, ki opozarjata na nevarnost požarov v naravi. V 
aktivnosti so se vključila tudi posamezna prostovoljna gasilska društva iz sevniške občine, ki so po vseh štirih operativnih sektorjih 
izpeljala vaje za boljšo operativno usposobljenost gasilcev po društvih. V sklopu meseca požarne varnosti so bili tudi pregledi 
hidrantnih omrežij, izpeljali pa so tudi evakuacijo otrok iz vrtca Kekec pri osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Gasilska zaveza 
Sevnica je v sodelovanju s poveljstvom 2. operativnega sektorja v soboto, 25. oktobra, izpeljala veliko vajo v obrtni coni Boštanj. 

Vir: Občina Sevnica

Turistični agenciji Doživljaj uspeva povečevati organiziran obisk izletniških skupin na sevniško 
območje

Z registracijo TA Doživljaj je KŠTM uspelo kakovostno nadgraditi prejšnji napor za povečan obisk enodnevnih izletov na naše 
območje.  Aktivno delovanje za povečanje turistične prepoznavnosti sevniškega območja smo s pomočjo občine in KŠTM vizionarsko 
začeli pred leti. Prizadevali smo si za promocijsko gradivo, kot so turistični zemljevid, informacijski blok z načrtom mesta, programi 
za samostojni ogled, različne zloženke in letaki. Poleg tega smo s ponudniki oblikovali novo izletniško ponudbo. Da so se pa ti 
napori in rezultati lahko prelevili v tržno ponudbo je poskrbel KŠTM s pridobitvijo licence za agencijsko poslovanje in registriral 
in odprl Doživljaj, turistično agencijo Posavje v trgovskem centru v Boštanju.  Agencija sodeluje z več kot 80 partnerji in pripravlja 
različne programe eno- in dvodnevnih izletov, ki jih uspešno trži na slovenskem prostoru. Izdan je bil prvi katalog programov izletov, 
ki vključujejo nove partnerje in ponudbo. Te aktivnosti so gotovo pripomogle k večjemu gibanju organiziranih skupin v sevniškem 
in posavskem prostoru ne le s pomočjo agencije. V prvih mesecih delovanja agencije se je obisk povečal za nekaj deset organiziranih 
večjih skupin. Obiskovalci so zadovoljni, ker lahko kupijo spominke in naberejo promocijsko gradivo v novi agenciji. Prepričani smo, 
da lahko s stalnim povečanjem števila zanimivih točk in novimi programi, ki vključujejo doživetja, zadovoljimo še tako zahtevne 
obiskovalce, ki so najboljša promocija za nas. Zato vabimo ponudnike, ki želijo sodelovati z nami, da se oglasijo v agenciji.

DELO PROMOTORJA V MC SEVNICA 
Ponujamo možnost dela  dijakom (-injam) in študentom 
(-kam). Če vas zanima pestro in razgibano delo z mladimi in 
otroci, če potrebujete dodaten zaslužek, se lahko prijavite na 
telefonsko številko 051-680-284 (kjer dobite tudi vse dodatne 
informacije) ali pošljete svoje podatke in telefonsko številko 
na mail: petra.biderman@kstm.si.

REDNI PROGRAMI SMC 
Sevnica

torek/sobota                 – tečaj kitare (Boštjan 031 486 554)
petek  ob 17.00     – otroški pevski zbor (Matjaž 031 377 789)
sobota ob 13.00           – košarka fantje (Goran 031 786 797)
sobota ob 14.30             – nogomet fantje (Luka 040 690 870)
sobota                       - dramska skupina (Primož 041 691 070)          
po dogovoru    – odbojka dekleta 
po dogovoru    – učna pomoč za OŠ (Estera 031 473 351)
po dogovoru   – praznovanja rojstnih dni (Petra 040 777 204)

Koledar prireditev 

si lahko ogledate na 

naši spletni strani 

www.kstm.si
Rok za objavo v koledarju 
prireditev za december do 
17.11.2008: info@kstm.si ali 
petra.biderman@kstm.si
KŠTM Sevnica, Glavni trg 
19, 8290 Sevnica
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Dela v zvezi s čistilno napravo Sevnica v 
polnem teku

Dela na projektu Čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Sevnica, ki jih izvaja 
podjetje Nivo d.d. Celje s podizvajalci , potekajo v 
skladu s terminskim planom. Na čistilni napravi 
v Logu so se izvedla pripravljalna in  zemeljska 
dela, trenutno pa se izvajajo betonska dela na 
upravni stavbi, v prihodnjih dneh pa bodo 
začeli komprimiranjem okoli upravne stavbe.  
Na biološki stopnji pa se izvajajo armaturna 
dela talne plošče, po končanih delih se bo 
zabetonirala talna plošča. 
Poleg čistilne naprave se vzporedno izvajajo tudi 
kanalizacijska dela na območju med Drožanjskim 
in Florjanskim potokom. Izvedeni so bili že 
primarni kolektor A na desnem bregu reke Save 
od RJ3 do RJ31 ( revizijski jaški), kolektor A na 
levem bregu Save med Florjanskim potokom in 
savsko šolo med RJ 35 do RJ 52, sifon Tanin 
preko reke Sevnične, 
 končana so armirano betonska dela na 
razbremenilniku dežnih voda (RBDV) L2 in v 
večji      meri tudi na RBDV L3.
 V prihodnjih dneh se bodo izvedla pripravljalna 
in zemeljska dela na območju RBDV L4, ki   se 
nahaja na parkirišču pri Rondoju v Šmarju. Izvajalec bo, zaradi same lokacije 
RBDV L1(med železniškim nasipom in visokovodnem nasipom) in zaradi velike 
globine,  v prihodnjih dneh izvedel tudi varovalna dela na območju RBDV L1 
(varovanje gradbene jame z JET  GROUTING  piloti). Po končanju varovanja 
gradbene jame se bodo začela izvajati zemeljska in armirano betonska dela na 
samem objektu. Z odklopom elektrike med TP mesto Sevnica in TP občina so se 
začela izvajati kanalizacijska dela na kolektorju A0 in na sifonu preko drožanjskega 
potoka. V začetku novembra bo izvajalec, zaradi izvedbe tlačnega voda kolektorja 
A pričel z  podvrtavanjem pod reko Savo.

Občina Sevnica 

Povezujemo se z Rimskimi termami

Doživljaj, Turistična agencija Posavje, podpisala pogodbo o medsebojnem sodelovanju
KŠTM Sevnica je z novo blagovno znamko Doživljaj, Turistična agencija Posavje 
postavila nov temelj v razvoju turizma. Sredi oktobra je bila namreč podpisana pogodba 
o medsebojnem poslovnem sodelovanju z Rimskimi termami, d. o. o., ki so delno 
že odprle vrata. Odprl se je namreč Sofijin dvor, hotel s štirimi zvezdicami z odlično 
restavracijo. Ob koncu leta 2009 bo dokončan tudi preostali del, ki bo dal končno 
podobo Rimskim termam. Poslovno sodelovanje temelji na medsebojni izmenjavi 
turistov s ciljem, da bi se gosti počutili lepo in doživeli našo povezano ponudbo.
Informacije in ponudbo izletov dobite v Doživljaju. Telefon: 07-81-65-462, 07 81 61 070, 
GSM 051 680 287; E: dozivljaj@kstm.si, vabljeni tudi na spletno stran
 (www.rimske-terme.si).
           Petra Pozderec, direktorica KŠTM Sevnica

Rimske terme ob dokončanju, 
Sofijin dvor

Praznjenje vodnjaka v atriju gradu 
Sevnica

Le kdo ne pozna katere izmed številnih 
legend iz sevniškega gradu? Med 
domačini krožijo številna pričevanja tudi 
o tem, kaj vse naj bi se skrivalo v globinah 
vodnjaka v grajskem atriju. Od skrivnega 
rova do spodnjega gradu (današnji 
prostori KŠTM Sevnica) do orožja, 
kipcev in celo do grajskega zaklada. Zato 
se je nekega ponedeljkovega jutra sredi 

oktobra skupinica navdušenih mladih 
raziskovalcev pod strokovnim vodstvom 
arheologinje Tine odločila, da razišče 
vodnjak in poišče odgovore in potrditve 
ljudskih pričevanj. S pomočjo podjetja 
Rohrblitz in Matijasa Jazbeca, ki nam je 
vedno pripravljen priskočiti na pomoč, 
smo najprej iz vodnjaka izčrpali več kot 
60 m3 vode. S čedalje večjim zanimanjem 
smo pogledovali v globino, da bi videli 
kakšno dragocenost, a je nismo. Med 
najbolj zagretimi je bila Marina iz Grajske 
kavarne, ki nam je ves čas prijazno 
stregla in nas spodbujala. Črpanje vode 
se je ustavilo na globini dobrih 12 m, kjer 
se je razkrilo blatno dno. Barbara, tudi 
plezalka v Športno-plezalnem odseku 
Aranea (PD Lisca Sevnica), je poskrbela 
za plezalno opremo, tako da je bilo za 
varnost zelo dobro poskrbljeno. Za tem je 
bilo na vrsti zahtevno in dva dni trajajoče 
odstranjevanje mulja in predmetov, ki so 
se skrivali na dnu. Poleg steklenic, manjših 
kovancev in cele zbirke starih veder nismo 
potegnili ničesar zelo vrednega, tako da 
so nas ljudska pričevanja kar nekoliko 
razočarala. A mi se ne damo! Ker žal 
nismo našli grajskega zaklada, smo se 
odločili, da ne bomo odnehali in bomo 
še iskali!                                      Graščaki
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Študijski krožek, privlačna oblika neformalnega izobraževanja

Spremembe današnjega časa omogočajo pozitivne in tudi negativne vplive. Naše poti 
niso več linearne, naša odgovornost mora postati globalna. Potrebujemo vedno nova 
znanja, ki jih pridobivamo z vseživljenjskim učenjem. Preprosto: spremembe so edina 
stalnica v našem življenju. Med dejavnosti uspešnega prilagajanja novim razmeram je 
tudi učenje, ki ni omejeno le na formalno obliko izobraževanja (šola, poklic), temveč 
tudi znanja, ki nas bogati z novim spoznanjem, z druženjem in veselimi dogodki, 
prijetnimi izkušnjami. Kot del neke lokalne skupnosti to prenašamo tudi na naše 
okolje. 
V šolskem letu 2005/06 je na pobudo Ljudske univerze Krško in v soorganizaciji 
Vrtca Ciciban Sevnica potekal Študijski krožek z naslovom Rastemo skupaj z otroki. 
Članice smo svoja srečanja posvetile starševstvu: razmisleku o naših izkušnjah, iskanju 
literature, pripravi gradiva, s svojim novim znanjem pa smo seznanile druge. Ob 
Tednu vseživljenjskega učenja smo pripravile sklepno akcijo, ki smo jo poimenovale 
Starši staršem, na katerem so svoje izkušnje, novo znanje in tudi gradivo delile z 
obiskovalci. 
To je ena izmed vsebinskih idej, udeleženci pa se lahko lotijo zelo velike palete tem; 
naj jih naštejem le nekaj: zdrava prehrana, pilates, obujanje zgodovinskih in kulturnih 
značilnosti lokalne skupnosti, bralni krožki, ekološko naravnane teme in drugo. 

Sonja Bobek Simončič,
mentorica Študijskih krožkov

Na vaških igrah v Koprivnici tudi 
ekipa KD Franca Požuna Zabukovje

Na veliki šmaren so bile na turistični 
kmetiji Vrtovšek že 11. zabavno-
športne vaške igre, ki jih je organiziralo 
Turistično društvo Koprivnica. Letos 
smo se iger prvič udeležili tudi člani 
Kulturnega društva Franca Požuna 
Zabukovje, ki smo bili edina gostujoča 
ekipa iz sevniške občine. Šest ekip se nas 
je pomerilo v zabavnih športnih igrah, ki 
so od nas zahtevale veliko spretnosti in 
tudi nekaj iznajdljivosti. Program je zelo 
zabavno vodil Miro Klinc, Klobasekov 
Pepi. Naša ekipa je ob močni podpori 
navijačev osvojila 4. mesto, zmago pa si je 
izbojevala ekipa Lovskega društva Veliki 
Kamen. Vse udeležence iger je pozdravil 
tudi krški župan Bogovič in predsednik 
KS Koprivnica Planinc. Večer se je 
nadaljeval z družabnim srečanjem, igral 
pa nam je domači ansambel Trije vragi. 
Žal je prijeten večer ustavilo uničujoče 
neurje, ki je divjalo tudi po naših krajih. 
Kljub temu se iger spominjamo z lepimi 
občutki in obljubo organizatorjem, da se 
jih drugo leto spet udeležimo.

Andreja Kobal
KD Franc Požun Zabukovje

SVEČKA OČETU

Po naključju sem spoznala
sredi spomladanskih rož,

da lahko bi ti postala
dobra žena, ti moj mož.

Sva želela si družino
z delčkom sanjskega sveta,

v njej razvajala toplino
in ljubezen bi oba.

Topel domek sva zgradila
v srečo in ponos obeh,

s spoštovanjem okrasila,
z zadovoljstvom na očeh.

Že poplačal sinek zlati
neprespane je noči,

danes pa strmim pred vrati,
čakam, da se vrneš ti.

Najin sin zaman sprašuje,
kdaj ga boš v naročje vzel,
meni pa vsak dan je huje,

ker za vedno si odšel.

Vem, da to je nemogoče,
da bi te otrok poznal,
le na grobu, ljubi oče,

svečko sam ti bo prižgal.

Marinka Glavač

RK Sevnica si je zadal cilj

V soboto, 11. oktobra, je bila 
tiskovna konferenca, kjer smo 
člani Rokometnega kluba Sevnica 
predstavili moške rokometne ekipe, 
ki bodo v tej sezoni zastopale Sevnico. 
Pet generacijskih ekip bodo tudi to 
leto vodili izkušeni trenerji. Smo 
pa tudi v pripravi na praznovanje 
50. obletnice kluba, kar bomo 
praznovali s posebnim dogodkom 
na začetku prihodnjega leta. Na tem 
dogodku se bo predstavilo veliko 
rokometašev različnih generacij: 
danes aktivni rokometaši, veterani 
druge jugoslovanske lige, pa tudi 
najbolj vroče ekipe pred začetkom 
svetovnega prvenstva na Hrvaškem. 
Po končani tiskovni konferenci je 
bil na vrsti ogled zanimive članske 
tekme med RK Črnomelj in RK 
Sevnica. Igralci so v njej pokazali 
bojevito in vztrajno igro, kar je 
razvidno tudi iz končnega rezultata 
in zmage s 24 : 36. V jesenskem 
delu sezone bodo še tri tekme na 
domačem parketu, zato vabljeni k 
spodbujanju naših fantov, da si spet pridobimo mesto v prvi ligi.            
                                      RK Sevnica
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Letovanje otrok s pomočjo 
Rdečega križa

Od 16. do 23. avgusta je bilo na 
enotedenskem letovanju na Debelem 
rtiču osem otrok iz socialno ogroženih 
družin iz naše občine. Mladinsko 
zdravilišče in letovišče Debeli rtič je 
sredi prelepega sredozemskega parka. 
Na sedmih hektarjih zemlje in v zalivu, 
kjer se obala prijazno dotika morja, so 
nastanitveni objekti, športna igrišča za 
tenis, nogomet, košarko in odbojko na 
mivki, oprema za namizni tenis, kotički 
z otroškimi igrali, plezalni steni, steza 
za trim, peskovniki … To je oaza miru, 
neokrnjene narave, čistega morja, zraka 
in sonca. 
Podjetja Engrotuš in Rdeči križ Slovenije 
sta tako letos omogočila letovanje 500 
otrokom. V mladinskem zdravilišču in 
letovišču Debeli rtič so v tem zadnjem 
letošnjem terminu gostili 120 otrok 
iz vse Slovenije, med njimi tudi osem 
otrok iz naše občine v starosti od 8 do 15 
let. Organizirali smo avtobusni prevoz 
do tja in zanimiv program z izkušenimi 
vzgojitelji in animatorji. 
Ob vrnitvi so bili otroci zelo dobro 
razpoloženi. Z žarečimi očmi so 
pripovedovali o svojih druženjih in 
doživetjih in tako z novimi, prijetnimi 
spomini končali letošnje počitnice. 

Mojca Pinterič Krajnc, 
sekretarka OZRK Sevnica

Že deveta Arspekta

V parku sevniškega gradu je bila 22. in 23. 
avgusta že deveta tradicionalna sevniška 
likovna kolonij Arspekta z naslovom Ustvarimo 
združeno umetnino. 
V sodelovanju s priznanimi sevniškimi 
umetniki – mentorji smo želeli k ustvarjanju 
privabiti čim večje število udeležencev iz 
območja občine Sevnice in iz širše okolice. To 
nam je tudi uspelo, saj je na koloniji ustvarjalo 
60 udeležencev (slikarjev, grafikov, fotografov, 
rezbarjev in drugih), nastalo pa je več kot 100 
umetniških del. Tudi letos je kolonijo strokovno 
vodil domačin akademski slikar Alojz Konec.
Razstavo, v katero so bila vključena dela, nastala 
na koloniji, smo odprli v četrtek, 11. septembra, 
v Galeriji na gradu Sevnica. Ogledate si jo lahko 
do 12. oktobra.

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica

… tako je nastajala skupinska slika.

…in končna podoba 
skupinske umetnine

Ob dnevu srca in ožilja, 24. septembra

Ta dan smo zaznamovali s predajo defibrilatorja naši skupini, ki deluje v Tržišču. Nameščen je 
na Petrolovi bencinski črpalki in je velika pridobitev za KS in tudi občino Sevnica. Upamo, da ga 
ne bo treba velikokrat uporabljati, kar ne pomeni, da bi z njim varčevali, ampak da bomo toliko 
zdravi, da ga ne bomo potrebovali. Če pa ga bo treba uporabiti, bo vsaj upanje za preživetje. 
Zahvaliti se moramo donatorici, občini Sevnica, ki je ob sodelovanju KS Tržišče prispevala omarico 
za varno hrambo defibrilatorja. Za navzočnost ob predaji 
defibrilatorja se lepo zahvaljujemo direktorju Občinske 
uprave Sevnica Zvonetu Košmerlu, županu občine Srečku 
Ocvirku, predsedniku KS Tržišče Janezu Kukcu in drugim 
za pomoč, osebju ZD Sevnica, dr. Juriju Pesjaku, dr. Dušanu 
Senici, dr. Stoparju in Mojci Švab. Ne smemo pa pozabiti 
Aktiva kmečkih žena, zeliščarke Mili Majcen in Turističnega 
društva Tržišče, ki so se potrudili za pogostitev. Iskrena hvala 
vsem. Želimo si še več takšnega sodelovanja tudi na drugih 
področjih. Dan smo končali z lepim pohodom. Želimo si, da 
bi se naših akcij udeleževali tudi tisti, ki so do zdaj oklevali, 
verjemite vedno se imamo lepo. Šestnajstega oktobra vas 
vabimo na piknik Pozdrav jeseni, ki bo pri LD na Brezovci.  
Naj končam z mislijo: Daj vsakemu dnevu možnost, da bo 
najlepši v tvojem življenju.                                                                                   

    Rezi Zakšek

Legionarska pljučnica

Avgusta so imeli v celjski in posavski regiji kar štiri primere bolnikov z legionarsko 
pljučnico, od katerih je 68-letni moški umrl. Legionele živijo v naravi v najrazličnejših 
vodah, v gorskih jezerih in vročih vrelcih. Dobro prenašajo temperature od 0 do 63 
°C in so dokaj odporne na kloriranje. V okolju z ugodnimi razmerami se legionele 
lahko zelo razmnožijo. Ljudje se okužijo z njimi z vdihovanjem vodnih hlapov oziroma 
aerosola. Poročajo tudi o okužbi zaradi aspiracije sline, pomešane z vodo, ki vsebuje 
legionele. Manj kot pet odstotkov okuženih oseb zboli s spoznavnimi znaki pljučnice, 
med njimi so starejši, predvsem osebe s kroničnimi pljučnimi boleznimi, kadilci, 
alkoholiki, kirurški bolniki, posebno po presaditvi organov, bolniki z aidsom, bolniki z 
okvarjenim imunskim sistemom ter novorojenčki.   Inkubacija je od dveh do deset dni. 
Značilno je, da vročine ne moremo znižati z antipiretiki. Pojavlja se kašelj, pri dihanju 
imamo bolečine v prsnem košu, pogost je glavobol. Pri približno tretjini bolnikov se 
pojavijo najrazličnejši zapleti (npr. hipotenzija, septični šok, akutna odpoved ledvic). 
Preventivni ukrepi: Vodovodno omrežje izpiramo na vseh izlivalnikih najmanj dve 
minuti, kadar se zgodi, da voda zastaja v omrežju (dopusti ...).

Vladimira Tomšič
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Življenje

Marsikdo se vpraša, kako uspeti v življenju. 
V možgane si morate usidrati, da ste številka 1, da zmorete precej več, kot si predstavljate. Slišal sem že marsikoga, ki je rekel, da si 
ne upa sanjati, ali da ne verjame v to, kar sanja. To preprosto ni res! Sanje so vedno to, kar si človek upa sanjati, tisto, kar ve, da se 
lahko uresniči. Izpustimo tukaj nočne more, ki so nekaj povsem drugega. Seveda pa se sanje same ne bodo uresničile.  Predlagam, 
da sanjate »visoko« in storite nekaj, kar bo pripomoglo k uresničitvi sanj. Veliko ljudi je brez cilja, brez želja. Kako lahko pričakujejo 
uspeh? Marsikdo hoče imeti neki cilj, a se ne trudi dovolj, tudi brez truda ni ciljev! Do vrha se boste lahko povzpeli le tako, da si 
boste postavljali dostopne in hkrati stvarne cilje in jih dosegali, kot da Vas nobena stvar ne more ustaviti. Če ste si to zadali, morate 
priti do konca in pika! Življenje mora vedno imeti pomen. Kdor se drogira, pije, kadi, nima ciljev, nima »pravih« prijateljev, nima 
volje do življenja, nima ničesar. Takšne podobe človeka se moramo čim bolj izogibati.

Matjaž Gornik

Enajsti Kreart uspešno pod streho

Od 21. do 23. avgusta je bilo Svibno pri Radečah prizorišče 11. Krearta v organizaciji KUD Krearta Loka pri Zidanem Mostu in 
sodelovanju TD Ostrovrhar in KS Svibno. Kulturno-umetniški dogodek je združil 23 umetnikov s ciljem, da bi v podeželskem okolju 
Posavja najdejo navdih za umetniško stvaritev; njihova umetniška dela bo društvo predstavilo na pregledni razstavi prihodnje leto. 
Osrednji dogodek prvega dne je bilo odprtje pregledne razstave 10. Krearta (nagovor umetniškega vodje KUD Krearta Simona 
Serneca in župana občine Radeče, Matjaža Hana).  Naslednji dan so umetniki ustvarjali na različnih lokacijah v Svibnem in 
okolici, večer pa je zaokrožila okrogla miza z Vido Ogorelc – Wagner na temo: zgodovina – umetnost – ekologija.  V spremljevalnem 
programu so v treh večerih sodelovali Ljudski pevci in Društvo kmečkih žena Arnika iz Svibnega, Igor Bezget in Urška Gajst, 
Skrhane kose, Brusači, Igor Bezget s 3K Orkestra in Beneški fantje. Dogodkov 11. Krearta se je udeležilo več kot 1000 obiskovalcev; 
društvo s predsednikom Zoranom Cvarom na čelu pa že načrtuje prihodnjega.  Projekt so finančno podprli JSKSRS, občina Sevnica, 
KŠTM Sevnica in občina Radeče. 

 Jolanda Gobec 
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Kveder Tomaž napotil 12. novembra 1941 
zvečer do sevniškega sodišča. Okrog desete 
zvečer je pozvonil Tomaž pri vhodnih 
vratih v stavbo. Odpirat je pritekel 
upravitelj zaporov, saj so zaklicali, da je 
pred vrati gestapo. Ko je odklenil vrata, 
je Tomaž zahteval z naperjeno pištolo od 
upravitelja, da mu izroči zapornika. Če 
povelja ne bo izpolnil, ga bodo ustrelili. 
Prižgali so vse luči in odprli vrata celic. 
V eno izmed njih so zaklenili upravitelja 
ter pred odhodom uničili še telefon. 
Potrebovali so le nekaj minut, da so iz 
zaporov rešili pet jetnikov. 
Njegovo bogato življenje v NOB in po 
osvoboditvi se je nadaljevalo. Bil je 
revolucionar, borec, junak, general, 
diplomat in kulturnik. Umrl je 12. marca 
1966 v Beogradu. Pokopan je v grobnici 
narodnih herojev v Ljubljani.

KŠTM Sevnica

Vir: Rojc Vida, Dušan Kveder Tomaž, 
1976, Založba Obzorja Maribor;
Dušan Kveder Tomaž, O osvobodilni 
vojni, zbral in uredil Anton Bebler, 1975, 
Državna založba Slovenije

je bil zaradi svojih nazorov in delovanja 
zaprt, skupaj s svojimi somišljeniki. Zaprli 
so jih na Ptuju in jim sodili v Ljubljani. Po 
izpustu se je leta 1935 odpravil v Ljubljano 
študirat pravo. Del življenja je preživel tudi 
v tujini: Dunaj, Pariz, Španija, Francija. 
Znašel se je v ognju španske državljanske 
vojne, leta 1937. Postal je tudi ujetnik v 
Franciji in nekaj let preživel v taboriščih.
Dušan je postal v letih od 1941 do 1945 
partizan. S prihodom v Ljubljano se mu je 
odprlo novo obdobje njegovega življenja. 
Pogumno je vstopil v narodnoosvobodilni 
boj. Oktobra 1941 je prevzel poveljstvo 
brežiške čete, prav na začetku nasilnega 
preseljevanja posavskih kmetov v 
Nemčijo.
V četi je bilo na začetku novembra poleg 
Dušana Kvedra Tomaža in Vlada še osem 
fantov. Da bi jih okrepili z novimi borci, 
se je Tomaž napotil z dvema borcema v 
Rajhenburg do sodelavcev OF. Povedali 
so mu, da so Nemci zaprli pet vodilnih 
krajevnih aktivistov v sevniške zapore, 
osumljenih napada na železniško progo. 
Kmalu naj bi jih odgnali naprej v celjski 
»stari pisker«, od koder ni več vrnitve. 
Skupaj so izdelali načrt za njihovo 
osvoboditev.
Z dvema partizanoma se je tako Dušan 

DUŠAN KVEDER 
TOMAŽ
Ko 12. novembra 
praznujemo občinski 
praznik.

Predaj se vetrom – naj gre, kamor hoče!
Naj srce se navriska in izjoče!

Vendar mornar, ko je najvišji dan,
izmeri daljo in nebeško stran …

(O. Župančič: Mlada pota; iz Kvedrove 
knjižice)

Dušan Kveder se je rodil 9. aprila 1915 
materi Marti Nendl (hčeri premožnega 
gostilničarja in posestnika v Šentjurju) in 
očetu Dragotinu Kvedru (predmetnemu 
učitelju matematike) v Šentjurju pri 
Celju. Dušan se je razvil v človeka velike 
ustvarjalne moči, v velikega revolucionarja 
in soustvarjalca zgodovine jugoslovanskih 
narodov.
Gimnazijo je obiskoval na Ptuju na 
realki. V osmem razredu gimnazije si je 
začel oblikovati nazor. Odpravil se je na 
univerzo v Zagreb, kjer se je vpisal na 
kemijo. Povezal se je s revolucionarnim 
študentskim gibanjem in partijo. Leta 1934 
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turistična zveza občine Sevnica

Predavanje prof. Dušice Kunaver v 
Šentjanžu

 V Šentjanžu je bilo predavanje prof. 
Dušice Kunaver z naslovom Po sledeh 
ljudskega izročila, ki ga je organizirala 
Turistična zveza občine Sevnica s 
Turističnim društvom Šentjanž. Pogovor 
je bil sproščen, predavateljica ga je kar 

nekajkrat popestrila s pozivom, da bi 
skupaj zapeli kakšno preprosto ljudsko 
pesem. Popeljala nas je v čas naših dedov 
in pradedov, v svet legend, ki pripovedujejo 
zgodbo preteklosti v naših slovenskih 

krajih in nam približala veliko starih 
ljudskih šeg in navad. S svojo pripovedjo 
nam je pokazala, kako zelo pomembno je 
negovati slovensko besedo ter slovenske 
šege in navade, peti slovenske pesmi, 
pripovedovati slovenske pripovedke in 
nazadnje, a najpomembnejše, vse to 
prenašati na naše zanamce. Prav mi, 
prebivalci slovenskega podeželja, bi se 
mogli zavedati, kako bogati smo. Pri nas 
ljudske pesmi, šege in navade še tlijo v 
primerjavi z mesti. Zelo pomembno je, 
da jih poskušamo oživiti oziroma nikoli 
ne smemo dovoliti, da bi jih pozabili. 

Petra Majcen

Na ličkanju

Pravo kmečko praznovanje
doživeli smo takrat,

ko smo šli na kožehanje
vsako leto vsaj enkrat.

Na koruzi smo sedeli,
ličkali tja pozno v noč,

si prepevali veseli,
vriskali pa na vso moč.

Gospodar je dal pijače
srečen nasmejanih lic,
gospodinja pa jedače,
od pečenke do potic.

Ličkanje bilo je pravo
v hladnih že jesenskih dneh,

delali smo kot za stavo
z zadovoljstvom na očeh.

Družba se je razživela
kot bi se ustavil čas,

kadar zraven je zapela 
še harmonika na glas.

Danes pa kombajn nam krade
to veselje davnih dni,
stare izginjajo navade,
le spomin na njih živi.

Marinka Glavač

November, po sledeh starih receptov

Od starih navad, ki so bile nekoč značilne za november, sta ostala dobro zakoreninjena 
martinovanje in praznik vseh svetih. Že dolga stoletja ljudje na praznik vseh svetih 
hodijo na pokopališča. Grobove, ki so bili prej precej skromnejši, so navadno okrasili 
z domačim jesenskim cvetjem in mahom, na gomilah pa prižigali svečke. Ljudje so 
res verovali, da se ta dan mrtvi vračajo v svoje domove. Zato je tudi ponekod ostala 
navada, da so po večerji pustili nekaj hrane na mizi za rajne duše. Vrata so puščali 
priprta, na oknih so pustili luč, gospodar je spil kozarec vina in dejal: »To pa je za verne 
duše!« Gospodinje so navadno pripravile štruklje, ali pa iz več vrst moke hlebčke, ki so 
jim rekli oprešce ali dušice.

Recept za dolenjske štruklje:

Testo: 0,5 kg moke, 2 jajci, 2 žlici olja, žlica kisa, mlačna voda.
Iz teh sestavin zgnetemo voljno testo, ki more biti prožno, da se loči od rok in posode. 
Testo razdelimo na tri hlebčke, namažemo jih z oljem, na pomokani deski jih pokrijemo 
in pustimo počivati pol ure. 
Nadev:
12 dag masti, 25 dag naribanega starega kruha, 5 jajc, 0,5 l goste pregrete smetane, 
malo soli.
Testo razvlečemo in ga premažemo s smetano in potresemo prepražene drobtine in 
jajca. Pripravimo jih tako, da na masti pražimo drobtine, da zarumenijo, prilijemo 
razžvrkljana jajca in jih mešamo z vilicami, da zakrknejo in se z drobtinicami razdelijo 
v drobne žgančke.
 Tesno zvite štruklje kuhamo v osoljenem kropu 30 minut. Kuhane razrežemo in jih 
ponudimo z domačim ženofom.

Ko pesem se rodi

Ko moč preplavi ti telo,
da pesem se rodi,
v sebi iščeš besedí,

da z njimi,
obdaril bi ljudi.

Nekaterim v dlan
stisnil bi veselja, 

da brez solzá,
njihova,

bila bi pot življenja.

Drugim spet
podaril bi poguma,

da v težavah,
ne iskali bi
poti obupa.

A kaj bi sebi dal?
Nič!

Samo moči,
da preplavi mi telo,

da spet lahko
iz mene pesmi vró,

za ljudi,
da s srcem jih pojó.

Vlasta Bon
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Ko ugotovite, da vam je v življenju že malo dolgčas, in bi radi nekaj novega, svežega, nekaj zanimivega, se pridružite 
Študijskim krožkom. Ničesar ne boste izgubili, a veliko pridobili. Vse to boste delili z drugimi in drugi z vami, vsi pa z 
domačim krajem. Ne bojte se, ne gre za to, da se boste učili to, kar vam bodo drugi govorili. Gre za to, da boste skupaj z 
drugimi člani radovedno študirali o določeni skupni temi in v krogu sogovornikov delili svoje znanje in izkušnje. Kot člen v 
verigi boste pripadali skupini na poti k skupnemu cilju. Za to potrebujete voljo, nekaj uric časa za skupna srečanja (približno 
10-krat uro ali dve) in čas za individualno raziskovanje. Ne potrebujete denarja, a zaslužite veliko: novo znanje, izkušnjo, 
prijatelje, samopotrditev, zadovoljstvo. Ljudje s tovrstno izkušnjo, prvi so bili na Švedskem, so zadovoljni in se pogosto 
vračajo v Študijske krožke kot neformalno obliko izobraževanja. Kaj pravite?  Jeseni, v sklopu LU Krško in soorganizaciji 
Vrtca Ciciban v Sevnici, pripravljamo nov študijski krožek. Tema je posvečena starševstvu. Zakaj? Starševstva nas ne uči 
nobena formalna oblika izobraževanja in otrok se ne rodi z navodilom za uporabo. Zato je pomembno, kako se v tej vlogi 
znajdemo kot posamezniki, družina. Z našim vzorom in vzgojo opremimo svoje otroke za njihovo življenjsko pot. Zavedamo 
se, da je vzgoja kompleksna, odgovorna in pogosto naporna. Vzgojno-izobraževalne institucije (vrtec, šola) so le v pomoč 
pri naši vzgoji. Na tej poti si lahko pomagamo sami in se učimo biti čedalje boljši in uspešnejši starši.

Sonja Bobek Simončič, mentorica Študijskih krožkov

Nepozabno doživetje

Končno smo tudi mi, letošnja generacija devetošolcev, dočakali ekskurzijo v Gardaland.
Nepopisno veselje se je prebudilo v naših srcih že proti koncu osmega razreda, ko so nas učitelji seznanili s to novico. Počitnice so 
hitro minevale in odštevali smo dneve, a ne do pričetka pouka, ampak do tradicionalnega ter vedno popularnega obiska zabaviščnega 
parka. 
In prišel je 5. september. Veselje in energija je prekrila jutranjo utrujenost. Na avtobusu je bilo vso pot slišati glasen smeh. Čas je 
hitro minil in že je avtobus ustavil na parkirišču zraven adrenalinsko pravljične dežele tik ob Gardskem jezeru. 
Razdelili smo se v manjše, že v šoli dogovorjene skupine ter prestopili v svet zabave. Sanje so postale resničnost, adrenalinsko 
napetost smo sproščali v vratolomnih vožnjah. V parku je mrgolelo ljudi vseh narodnosti in ras, družila pa nas je skupna misel, kako 
se čimbolj zabavati. Zvečer smo se vsi skupaj zbrali pred piramido in občudovali laserski program.
Čas se je neusmiljeno premikal proti štiriindvajseti uri in mi smo se veseli in utrujeni vračali z avtobusom.

Andreja Špitalar, 9.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Sevničani odlični na državnem prvenstvu za OŠ in SŠ v Žalcu

V soboto, 20. septembra, je v Žalcu potekalo Državno prvenstvo v uličnem teku za osnovne in srednje šole. Udeležili so se ga tudi 
člani AK Sevnica, ki so zastopali šole, ki jih obiskujejo in osvojili 5 kolajn, 2 zlati in 3 bronaste. 
Tekli so na 1060m dolgi progi. Zlato kolajno sta osvojili KATARINA GORENC pri učenkah letnik1997 s časom 3:27 in SARA 
KARLOVŠEK s časom 3:18 pri učenkah letnik 1996. Za letnik 1997 je Požun Sabina s časom 4:12 pritekla 11. mesto. PUNGERČAR 
URŠKA je s časom 3:19 pritekla 3. mesto pri učenkah letnik 1995.

Pri dečkih je LENDARO KLEMEN v kategoriji letnik 1995 s časom 3:08 osvojil 3. mesto in le za sekundo zaostal za drugim 
mestom. V isti kategoriji je Mohar Matej s časom 3:21 dosegel 7. mesto. Pri  pionirkah 1994 je Kranjec Nina s časom 3:31 osvojila 
6. mesto in Medved Maja s časom 3:32 7. mesto. Pri pionirjih letnik 1997 je bil s časom 3:54 Kuhar Danijel 12. Dijaki 1989/91 so 
tekli na 2040m dolgi razdalji, kjer je POVŠIČ MIHA s časom 6:13 dosegel 3. mesto. 
Kljub odličnim uspehom na državnem prvenstvu atleti pridno trenirajo, saj jih čaka še nekaj pomembnih tekem pred zaključkom 
letošnje sezone.

Vanja Lendaro

Mladi gasilci iz OŠ Blanca postali 
državni prvaki

V petek, 26. septembra, in v soboto, 27. 
sepmtebra, je v Semiču potekalo 28. 
državno srečanje Društev mladi gasilec, 
ki delujejo na osnovnih šolah. Na 
srečanju je sodelovala tudi OŠ Blanca in 
dosegla odlične rezultate. Pod vodstvom 
mentorjev Vladimirja Mešička, Mateje 
Strnad, Olge Lužar in Uroša Brezovška 
je ekipa starejših osvojila 6. mesto, 
mlajša ekipa, ki so jo sestavljale Laura 
Pavlin Gregorčič, Sabina Požun in Anja 
Drstvenšek, pa je osvojila naslov državnih 
prvakinj. Še bolj smo veseli, ker smo 
ponovili uspeh prejšnjega leta, ko smo na 
Blanci gostili državno prvenstvo. Učenci 
so pokazali veliko znanja in spretnosti.
 

Mateja Strnad, OŠ Blanca

Tehniški dan na Šolskem centru Krško

V četrtek, 25. septembra, smo devetošolci odšli v Krško na Srednjo poklicno in 
strokovno šolo. Pričakali so nas prijazni učitelji in nas preko aktivnosti popeljali v svet 
kovin. 
Najprej smo spoznali postopek izdelave računalniškega modela za izdelek. Pri tem 
smo spoznali postopke načrtovanja, oblikovanja in zaščite v kovinarstvu. Po malici 
so nas poučili o elementih elektronike, postopkih povezovanja elementov in izdelavi 
izdelka. Naučili smo se spajkati, vijačiti in vrtati. V tretji delavnici je vsak učenec  ob 
pomoči izbranih dijakov izdelal okrasnega pajka iz pločevine. Predstavili so nam tudi 
življenje in delo srednje šole po posameznih poklicnih izobraževalnih usmeritvah. 
Ob koncu so nas prijetno presenetili, ko so nam podarili vzvodne škarje za rezanje 
pločevine, ki jih bomo koristno uporabljali pri tehnični vzgoji. 

Lea Teraž, 9.c
 OŠ Sava Kladnika Sevnica

Izlet na Jeperjek

V petek smo se z 
avtobusom odpeljali na 
Jeperjek. Obiskali smo 
gospo Milico Majcen, ki 
nas je skupaj z Društvom 
kmečkih žena Tržišče 
povabila na obisk.
Najprej nam je gospa Silva 
zaigrala lutkovno igrico o 
kužku Bobiju. Sledila je 
pogostitev. Jedli smo palačinke in pecivo ter pili dober zeliščni čaj. Gospa Milica nam 
je razkazala svoj domači muzej. V njem ima veliko stvari iz starih časov. Sledil je še 
srečelov. Vsak od nas je dobil svojega plišastega prijatelja. Obiskala sta nas tudi učenca 
iz Osnovne šole Tržišče in nam zaigrala in zapela nekaj poskočnih pesmi ob spremljavi 
harmonike. Tudi mi smo zapeli nekaj pesmic.
Kar prehitro je prišel čas za slovo. Zahvalili smo se prijaznim gostiteljicam in obljubili, 
da se še kdaj srečamo. Preživeli smo prijetno dopoldne na Jeprjeku.

Učenci Oš Ane Gale Sevnica
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Kako je nastal računalniški črv
(razlagalna pripovedka)

V neki vasici pri Domžalah je živel črv 
Robi. Bil je zelo osamljen, saj ga pod 
zemljo nihče ni maral, ker ga kopanje po 
zemlji ni veselilo. Zato se je odpravil na 
potovanje.
Lezel je celo popoldne in šele zvečer 
prispel do hiše Novakovih. Smuknil je 
skozi odprto okno in se skril za rožo, ki 
je bila postavljena v kotu poleg okna. Ker 
je bila tema, ga nihče ni opazil. Tam je 
počakal, dokler se Novakovi niso odpravili 
spat, nato pa je začel raziskovati. Prilezel 
je do računalnika ter pregrizel nek 
kabel. Zelo ga je zanimalo, kaj se skriva 
v kablu, zato je zlezel vanj in se znašel 
v računalniku. Tam se je spoprijateljil 
z mnogimi datotekami in priredili so 
majhno zabavo. Vse je bilo lepo, dokler ni 
prišlo jutro. Novakovi so opazili Robija, 
kako se veselo sprehaja po ekranu. Hitro 
so ga izgnali, saj je datoteke oviral med 
delom, Robi pa je odšel k sosedom, kjer 
se je zgodba ponovila.
   Tako je do konca svojih dni hodil od hiše 
do hiše, ljudje iz vasi so ga poimenovali 
računalniški črv, Robi pa je imel več 
prijateljev kot vsi črvi v tej vasici.

                                  Eva Senica, 7.c

Šola

Spet se zvonec je oglasil,
in naznanil je pouk,

šola se začela je,
 za urniki podimo se.

In že zjutraj kričijo mame,
daj, namuči si možgane.

Joj,  kako grozno je v šolo prit,
in možgane si bistrit.

Lea Močnik

Športni dan po moje

Že zjutraj, ko sem se zbudil, sem bil ful lep.  Vedel sem, da je pred mano en kul dan, 
kajti nismo imeli pouka, temveč smo imeli športni dan.
Ko sem vstal, se umil in pojedel zajtrk, sem odšel na avtobusno postajo. Ful dolgo 
smo čakali na bus, tako da nam je bilo že dougcajt. Ta pa se je razblinil, ko je fant, 
ki je sedel poleg mene, opazil, da ima prijatelj nove šuhe. Dokler ni prišel bus, smo 
vsi razpravljali o njih. Ko smo prišli v šolo, so nas že popokali v kolone in pohod se je 
začel. Na začetku je bil živ dougcajt, potem pa je postalo kar zakon. Na koncu pohoda 
smo bili vsi ful zmatrani, tako da smo komaj čakali, da pridemo nazaj v šolo.
Pohod je bil kar carski, še bolj  bi pa bil, če ne bi toliko hodili.

Gašper Virant , 8.b OŠ Boštanj

Reli Dunaj–Trst 

Glede na lansko propagando in neudeležbo 
smo letos le doživeli prihod dvakratnega 
svetovnega prvaka v reliju Walterja Rohrla iz 
leta 1980 s fiatom 131 abarth in leta 1982 z 
oplom ascono 400, štirikratnega zmagovalca 
relija Monte Carlo in zmagovalca največje 
gorske dirke na svetu Pikes Peak v ZDA. To 
je največji dirkač v reliju vseh časov, poleg 
svetovnega prvaka Sebastijana Loeba. Walter 
Rohrl je trikrat prepeljal tradicionalno progo 
Impoljca Studenec in jo opisal kot navdušujočo. Dirkačev ni motila niti prometna 
ureditev okrog HE Blanca, saj so nam pooblaščeni na HE Blanca in vodje gradbišč 
pomagali tako, da so dela končali ob 15. uri. Vsem, ki so nam omogočili organizacijo 
hitrostne preizkušnje Impoljca Studenec, Reli Dunaj-Trst se zahvaljujemo, predvsem 
pa KS Studenec, DUO Impoljca in domačinom. Vsem obljubljamo, da jih letos ne 
bomo več motili.

AD Studenec Sevnica, Janko Rezec, predsednik

Walter Rohrl in Janko Rezec 
pred termami Laško.

OldHANDsi odlično začeli novo sezono
 
Veteranski rokometni ekipi oldHANDsi  in oldPUNCE iz Sevnice so se v soboto, 6. 
septembra, udeležili 4. veteranskega turnirja v Ribnici. Nastopilo je 6 moških in 3 
ženske ekipe iz Slovenije. oldHANDsi so v svoji predtekmovalni skupini osvojili drugo 
mesto. Dosegli so tesen poraz proti Mokercu iz Iga (8:7) ter zmago proti Trebnjem. V 
polfinalni tekmi so se pomerili z ekipo Radeških gamsov in jih suvereno premagali. 
Finalna tekma z ekipo Mokerca se je začela bolje za Sevničane, saj so povedli, v 
nadaljevanju pa se je poznala utrujenost obeh ekip. V zaključku tekme so več moči in 
sreče imeli igralci iz Iga, ki so zmagali z izidom 8:6. Sevniške oldPUNCE so osvojile 3. 
mesto. Najboljši strelec turnirja je bil Sevničan Hadjiali Đemal, najlepša udeleženka 
pa Drnovšek Romana.

 Janez Kuhar
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policija, kolumna, recept

Evino življenje

No, tako, počitnice so mimo, Eva pa gre študirat. Skupaj s prijatelji se vsak dan vozimo z vlakom in ni mi tako težko, kot bi mi bilo, če bi 
bila popolnoma sama v popolnoma novem svetu. To ni več majhen kraj, kjer vse poznaš. To ni več ustaljen dnevni ritem. To so spremembe. 
Seveda.
Danes vam želim povedati drugo in zelo zanimivo zgodbico, ki se je zadnjič pripetila na vlaku. Povezana je seveda spet z moškim. Prav 
veselo je bilo, ko smo se zjutraj peljali v Ljubljano. Kot ponavadi smo bili glasni in razpoloženi. Mitja je pripovedoval šale. Za hip se mi je 
zazdelo, da sodeluje kar ves naš del vagona, pa še res je bilo. Pritajeno so se nasmihali in vlekli na ušesa. Energije je bilo v zraku dovolj 
za vse. Ob vseh prismodah, ki jih je prikazoval Mitja, mu je uspelo, da mi je strgal nogavice. Velika luknja je zazijala na mojih mečih. Še 
en razlog za smeh. Jaz se ne bi bila smejala, če ne bi vedela, da imam še ene v torbi. Eva misli (skoraj) na vse! Vstala sem in se odpravila 
na WC, da bi si jih preoblekla. Ko sem se približala vratom, je pred mano vstal eleganten gospod, bi rekla pravi moški, in mi jih odprl. 
»Izvolite, prijetna dama.« O hello! Postalo mi je vroče. Za pojest! Nerodno sem se obrnila, saj ga nisem bila sposobna ogovoriti nazaj. Samo 
planila sem k cilju. Štorasto sem se preoblekla v premajhnem prostoru, sploh ne bi vedela, kako, ker sem ves čas mislila na dogodek. Na 
poti nazaj sem se mu vendarle rahlo nasmehnila in sedem k svoji družbi. Nato sem malo škilila k njemu, ko je prijetno kramljal s sopotnico. 
O njem vem le to, da smo skupaj izstopili in se vsak po svoje izgubili v mestu. Zanimivo jutro. Še bolj pa je bilo zanimivo dopoldne, ko je v 
predavalnico stopil prav on kot naš predavatelj. Zdaj vem, da je Klemen. 

Prihodnjič vam povem, kako sem prvič odrinila velika težka vrata svojega faksa. Pa hvala za pisma, ki sem jih prejela.

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

Pozimi (pa tudi sicer med 15. novembrom in 15. marcem) je treba poskrbeti za primerno obutev 
naših vozil. Če zimskih gum na vozilu ne boste imeli, je treba v priboru poskrbeti za snežne verige za 
pogonska kolesa. In še nasvet: nastavite jih kdaj kot poskus na vozilo, dokler je še toplo ali v garaži, 
da ne boste prve montaže snežnih verig opravljali v snegu. Pred vožnjo iz vozila odstranimo sneg, led, 
vodo, da nas ne bo pri zaviranju presenetili izliv vode na prednja stekla, kopica snega, ki bi zdrsnila s 

strehe na vetrobransko steklo, in med vožnjo ne bi poslali »snežnega pozdrava« vozniku za nami. Zjutraj si vzemite kakšno minuto 
več za čiščenje vseh stekel na vozilu, saj boste le tako dobro videli in spremljali dogajanje v prometu. Za varnejšo (zimsko) vožnjo:

• hitrost vozila zmanjšajmo, 
• povečajmo varnostno razdaljo, 

 • zavirajmo rahlo (z občutkom),
• ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito,

• vozimo čim bolj enakomerno,
• bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste,

• pazimo na druge udeležence v prometu (predvsem pešce),
• upoštevajmo daljši čas potovanja, zato se od doma odpravimo prej, 

• med vožnjo bodimo zbrani in strpni. 
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 
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Avtor: DANIJEL ŠMID DANNY,   www.zvezde.net / www.intervizija.si   

Pred vami je deloven in ustvarjalen mesec. Za nove posle, 
službo ali pa cilje je zdaj pravi čas. Prevladovala bo črna 
barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v drugi polovici 
meseca novembra. Ne zanašajte se na druge pač pa prisluhnite 
sebi. Pri poslih boste imeli ustvarjalno obdobje v prvem tednu. 
Pri financah svetujem previdnost le med 22 in 24 novembrom.  
Za splošno dobro počutje bo najboljši tretji teden. Zelo dobro 
ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu septembru. 
Pozitivna številka je 1. Negativna pa 16.

Pred vami je miren a vseeno zelo poslovno dinamičen mesec. 
Intuicija bo v ospredju. Ljubezni se lahko posvetite veliko bolj 
intenzivno. Ne bodite razočarani, če ne bo šlo vse po planu. 
Bodite preudarni in modri v besedah. Prevladovala bo zelena 
barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v drugem tednu. Pri 
poslih svetujem previdnost med 6 in 9 novembrom. Za splošno 
najboljše počutje pa bo pravi drugi teden. Zelo dobro ujemanje 
lahko dosežete z osebami, ki so rojene v mesecu februarju. 
Pozitivna številka je 5. Negativna pa 13.

Pred vami je vesel, prijeten in vzpodbuden mesec. Splošno 
prijetno počutje je predvideno že v prvih dveh tednih. Čustveno 
in splošno ljubezensko boste zlahka napredovali. Za finance 
bo najboljši čas v tretjem tednu. Pri poslih pa si boste lahko 
dali duška v četrtem tednu. Previdnost svetujem le pri večjih in 
nepredvidenih izdatkih v prvem tednu. Prevladovala bo bela 
barva. Za ljubezen bo zelo dobro obdobje ob koncu meseca. 
Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu 
novembru. Pozitivna številka je 8. Negativna pa 22.

Pred vami je poslovno naporen, zasebno pa zelo prijeten 
mesec. Bodite pozorni na nove ljudi, odnose in dogovore. 
Raziskovanje novih izzivov bo stimulativno. Prevladovala bo 
rdeča barva. Za ljubezen bo najboljši drugi teden. Za poslovnost 
bo predvidoma pravi čas v četrtem tednu. Finančno pa bo 
najbolj ugoden že prvi teden. Za splošno najboljše počutje pa 
bo pravi zadnji teden v mesecu novembru. Najboljše se boste 
lahko ujeli z rojenimi v mesecu januarju. Pozitivna številka je 
22. Negativna pa 3.

Pred vami je mesec,  ki vam bo v izrednih primerih hitro 
spremenil pogled na vsakdanjo situacijo. Če bo le možno se ne 
naprezajte preveč in ostanite v vlogi opazovalca, ko bo šlo za 
delikatne teme. Prevladovala bo rjava barva. Za ljubezen bo 
najboljše obdobje v četrtem tednu. Za posle bo pravo obdobje v 
drugem tednu. Finančno pa bo najboljši čas že v prvem  tednu. 
Za počutje bo predvidoma dobro obdobje v zadnjem tednu. 
Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu 
oktobru. Dobra številka je 15. Negativna pa 23.

Pred vami je mesec intuitivnih blokad in hitrih spreminjanj. 
Najbolje ga boste preživeli tako, da se boste prepustili toku 
dogodkov in ustvarjali. Previdnost svetujem pri nedefiniranih 
odnosih ter finančnih izdatkih. Prevladovala bo srebrna barva. 
Za ljubezen bo najboljše obdobje med 11 in 17 novembrom. 
Za poslovnost bo zelo dober čas v četrtem tednu. Za finance 
pa bo pravo obdobje v tretjem tednu. Počutje bo predvidoma 
konstantno skozi celoten mesec, najboljše pa v drugem tednu. 
Zelo dobro ujemanje bo z rojenimi v decembru. Pozitivna 
številka je 8. Negativna pa 3.

Pred vami je miren in prijeten mesec. Spoznavali boste nove 
ljudi in pozabljali stare razvade. Volje za nove dogodivščine 
vam ne bo manjkalo. Previdnost svetujem le pri splošnem 
počutju, ki v tem mesecu ne bo konstantno pač pa razgibano. 
Prevladovala bo krem barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje 
v četrtem tednu, to bo tudi pravi čas za nove navezave in 
urejanje težavnih odnosov. Za poslovnost bo ugoden termin 
v tretjem tednu. Za finance pa bo dobro obdobje v drugem 
tednu. Najboljše ujemanje bo z rojenimi v avgustu. Pozitivna 
številka je 14. Negativna pa 7.

Pred vami je mesec novih podvigov in reševanja kriz. Dovzetni 
boste tudi za probleme drugih. V prvem tednu se lahko mirno 
posvetite poslom. V drugem tednu bo pravi čas za ljubezen v 
vseh pogledih in splošne odnose. Tretji teden bo pravi za izdatke. 
Četrti pa za nenačrtovane poti in hiter oddih. Prevladovala bo 
rumena barva. Počutje bo predvidoma konstantno skozi cel 
november najboljše za odpravljanje težave pa bo obdobje ob 
koncu tretjega tedna. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z 
rojenimi v mesecu marcu. Dobra številka je 27. Negativna pa 
3.

Pred vami je nenavaden in celo nekoliko stresen mesec. 
Najlažje se boste izognili težavam z disciplino in znanjem, ki 
ga imate v izobilju. Če boste avtoritativni in vztrajni vam bo 
uspelo prepričati večino v svoj prav. Previdnost svetujem prvi 
teden v poslih. Najboljše obdobje za poslovnost bo v četrtem 
tednu. Prevladovala bo zlata barva. Za ljubezen bo najboljši 
tretji teden. Za finance bo zelo ugoden drugi teden. Počutje 
pa bo predvidoma zadovoljivo skozi cel mesec. Dobro se 
boste lahko ujeli z rojenimi v juniju. Pozitivna številka je 19. 
Negativna pa 4.

Pred vami je prijeten in ustvarjalen mesec. Vse kar vas je 
oviralo, da še niste uspeli izpeljati načrta vam v tem obdobju 
ne bo preprečevalo napredka. V ospredju bo tudi ljubezen, 
hitra reakcija in pogum. Prevladovala bo modra barva. Za 
ljubezen bo najboljši četrti teden v mesecu. Za posle bo pravi že 
prvi teden. Počutje pa se vam splošno lahko izboljša, če imate 
probleme v tretjem tednu. Pri denarju svetujem previdnost 
med 24 in 27 novembrom. Dobro ujemanje bo z rojenimi v 
aprilu. Pozitivna številka je 16. Negativna pa 22.

Pred vami je mesec strasti, ljubezni in novih obljub, predvsem 
pa izzivov in dogajanja. Z lahkoto se boste znašli v centru 
pozornosti, če boste le sledili svoji intuiciji. Prevladovala bo 
oranžna barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v prvem in 
četrtem tednu. Poslovno najboljši čas bo v drugem tednu. Za 
denar in splošne finančne posle bo pravi čas tudi v drugem 
tednu. Za počutje najboljši čas pa je ob koncu tretjega tedna. 
Vse najboljše za vaš osebni praznik vam želim. Zelo dobro 
ujemanje lahko dosežete z osebami rojenenimi v mesecu 
juliju. Pozitivna številka bo 28. Negativna pa 7.

Pred vami je zelo delaven, ustvarjalen in dinamičen mesec. 
Našli boste notranjo moč in zapeljali začete načrte v pravo 
smer. Ne bo vas strah nikogar in ničesar. Uspeli boste brez 
dvoma. Prevladovala bo škrlatna barva. Za ljubezen bo dobro 
obdobje v drugem tednu. Za posle bo najboljši tretji teden. 
Pri financah in izdatkih pa ne bo težav v četrtem tednu. 
Počutje bo predvidoma konstantno in brez večjih nihanj kljub 
napornemu tempu. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z 
rojenimi v avgustu. Pozitivna številka bo 4. Negativna pa 37.
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