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Beseda 
odgovorne 
urednice

Vroči dnevi so za 
nami, prihaja pa 
še en val. Vendar 
mi ne damo miru. 
Položaj odgovorne 

urednice našega časopisa bom zdaj 
izkoristila kot direktorica KŠTM Sevnica 
in vam posredovala nekaj zanimivih 
informacij. Športna dvorana Sevnica pri 
osnovni šoli dobiva novo podobo. Do konca 
avgusta bo prenovljena in bo pričakala 
naše rokometaše, malonogometaše, 
košarkarje in druge uporabnike v novi 
podobi. Zdaj je zaprta, zasedli pa so jo 
najrazličnejši mojstri. Prenovili bomo 

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, Boštjan 
Gabrič, Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož.

Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.

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

Naslovnica: Pristan in čolnišče Orehovo, jadrnica Polančevih, 
foto: Žiga Konec

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 septembra 2007, prispevke in 
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. avgusta 
2007. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli 
sta vsaj dve fotografiji. Prispevki morajo biti v elektronski 
obliki.
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parket in ga na dotrajanih mestih tudi 
zamenjali. Prepleskali jo bomo v sveže 
odtenke. Uredili bomo vhod za gledalce in 
deloma tudi garderobe. Športna dvorana 
je mnogim v življenju pustila lepe spomine 
in jim je predstavljala tudi dom. Vzgojila 
je številne talente in poskrbela za zdrav 
duh v zdravem telesu. To je bil eden izmed 
sevniških prvih velikih športnih objektov, 
to je še danes. Trudimo se, da bi omogočili 
dobre pogoje za nadaljevanje rokometne 
tradicije in našim malonogometnim 
prvoligašem obilo uspeha v prihajajoči 
sezoni. Upamo, da se bo oblikovala tudi 
močna košarkarska ekipa. Na KŠTM 
Sevnica držimo pesti za vse in se veselimo 
novih tekem. Vsem uporabnikom športne 
dvorane pa kličemo dobrodošli v novi 
sezoni in obilo dobrega počutja. 

Petra Pozderec
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Ustanavljanje pokrajine Posavje

V Kulturnem domu Krško je v organizaciji 
Regionalne razvojne agencije Posavje 
potekala javna tribuna, na kateri je 
minister za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko dr. Ivan Žagar 
predstavil ustanovitev pokrajin v Republiki 
Sloveniji oziroma predloge zakonov 
o pokrajinah. Sogovorniki so bili tudi 
župani šestih posavskih občin. Po mnenju 
ministra Žagarja je najpomembneje, da 
se z ustanovitvijo pokrajin na drugo raven 
lokalne samouprave preseli pristojnost 
skupaj s finančnimi viri. S tem bi dosegli 
enakomernejši, hitrejši in policentrični 
razvoj Slovenije in njenega okolja. 
Medtem ko občine na regionalni ravni 
upravljajo približno pet odstotkov BDP, 
bi ta delež z ustanovitvijo pokrajin lahko 
povečali za dodatnih pet odstotkov in 
dosegli primerljivost z drugimi evropskimi 
državami. Župani, ki naj bi vodili lokalne 
skupnosti v eni od 14 predvidenih pokrajin, 
so podprli predlog Vlade RS o njihovi 
ustanovitvi, saj omogoča to enakomernejši 
razvoj naše države, poleg tega pa tudi večjo 
odgovornost za lasten razvoj. Razprave 
kažejo na to, da je med tistimi, ki odločajo, 
dovolj preudarnosti, da bi se z ustreznim 
dialogom o razdelitvi pristojnosti zmogli 
dogovoriti, kje so razumljivejši elementi 
za določitev sedeža. Dejstvo je, da je regija 
Posavje specifična in se je že do zdaj 
razvijala policentrično, hkrati pa izpeljala 
številne projekte prav na podlagi enotnega 
pristopa. Minister za gospodarstvo mag. 
Andrej Vizjak je v razpravi podprl idejo 
somestja. Javno tribuno, ki jo je moderiral 
direktor RRA Posavje Robert Ostrelič, so 
sklenili s sklepi:
Župani občin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče 
in Sevnica podpirajo predlog Vlade RS 
glede členitve Slovenije na 14 pokrajin 
in predloge zakonov, s katerimi se uvaja 
druga raven lokalne samouprave v RS.
Za sobivanje v pokrajini Posavje se je 

odločilo šest občin. Takšna pokrajina bo 
imela 968 kvadratnih kilometrov površine 
in 76.338 prebivalcev.
Pokrajine omogočajo kakovostnejše in 
bolj smotrno upravljanje javnih zadev, 
učinkovitejše razvojne mehanizme in 
v prvi fazi ustanavljanja pokrajin se je 
treba posvetiti predvsem prenosu izvirnih 
pristojnosti pokrajin, ki bodo pomembno 
pripomogle k skladnejšemu regionalnemu 
razvoju.

Za učinkovito upravljanje pokrajinskih 
zadev je pomembno upoštevati načela 
policentričnega razvoja pokrajine in 
vzpostaviti učinkovito in usposobljeno 
pokrajinsko upravo, vsebinsko kakovost 
uresničevanja nalog pa je mogoče doseči z 
umeščanjem oseb javnega prava in nosilcev 
javnih pooblastil po načelu policentričnega 
razvoja glede na pomembnost posameznih 
področij ali panog za posamezno lokalno 
območje in regijo kot celoto. 

(Povzeto po viru občine Krško.)

Ureditev ceste skozi Orehovo

Župan se je sestal s predsednikom Krajevne 
skupnosti Sevnica Bojanom Lipovškom 
in predstavnikom podjetja Infra, d. o. o., 
Sevnica, Vladimirjem Ribičem, glede 

dogovora o finančni konstrukciji za 
predvideno ureditev regionalne ceste 
skozi naselje Orehovo. Ureditev vključuje 
razširitev vozišča regionalne ceste, gradnjo 
hodnika za pešce z javno razsvetljavo in 
obnovo komunalnih vodov, ki so povezani 
z obnovo ceste. Občina in Krajevna 
skupnost Sevnica si že nekaj let prizadevata 
za uresničitev tega projekta, ki sovpada 

tudi s predvideno gradnjo kanalizacije 
in čistilne naprave Orehovo, vozišče 
ceste pa je utrpelo precejšnje poškodbe 
tudi med gradnjo akumulacijskega 
bazena HE Boštanj. Nosilec investicije s 
predračunsko vrednostjo 1,2 milijona evra 
je Direkcija Republike Slovenije za ceste, 
Občina Sevnica je 60-odstotni sofinancer. 
Občina mora prav tako izpeljati postopek 
pridobivanja potrebnih zemljišč za posege. 
Sofinancerski sporazum med direkcijo 
in občino je podpisan, dela naj bi se 
predvidoma začela letos.

Gradnja brvi čez reko Savo na 
Šmarčni

Župan Kristijan Janc se je sestal z 
direktorjem Cestnega podjetja Maribor 
Janezom Škobernetom. Pogovarjala sta 
se o terminskem načrtu in tehničnih 
različicah gradnje brvi čez Savo iz Šmarčne 
na Breg. Zaradi delne spremembe 
tehnologije in majhnega pretoka Save, ki 
onemogoča denivelacijo vode v bazenu 
elektrarne, nastajajo zamude pri izpeljavi 
in odstopanja od pogodbenih rokov. Novi 
časovni načrt, s katerim so seznanjeni vsi 
soinvestitorji gradnje, predvideva konec 
del septembra.

Infrastrukturne ureditve v 
Lončarjevem Dolu

Župan Janc s sodelavci je predstavnikom 
krajanov Lončarjevega Dola predstavil 
aktivnosti pri urejanju ceste in vodotoka 
v njihovem kraju. Občina ima naročeno 
izdelavo projekta ureditve, ki ga bodo 
predstavili tudi krajanom in predstavnikom 
KS Sevnica. Projekt bo celovito obravnaval 

občinske strani

Glavno omizje javne tribune na temo ustanovitve 
pokrajine Posavje (Foto: P. Rep Bunetič)

Cesta skozi Orehovo (Foto: R. Kaše) 

Brv čez Savo na Šmarčni (Foto: J. Mrežar)

Cesta skozi Lončarjev Dol (foto: R. Kaše)



5avgust 2007

ureditev ceste skozi naselje, ki je ob večjih 
padavinah velikokrat poplavljena in je 
tudi sicer v slabem stanju. Zaradi bližine 
Vranjskega potoka in ureditev, povezanih 
z njegovo strugo, bodo ureditve zahtevne 
in drage.

Miklova Zala v izvedbi igralske 
skupine Društva Trg

Društvo Trg je s svojo igralsko skupino v 
grajskem parku uprizorilo koroško povest 
Jakoba Sketa Miklova Zala, ki pripoveduje 
o ljubezni med Mirkom in Zalo, o hudobni 
Almiri in turških vpadih na naša ozemlja. 
V ospredju povesti je boj malega kmeta, ki 
se bojuje za ohranitev svoje rodne zemlje 
in proti osvajalcem. Kleni koroški Slovenci 
so znali ohraniti svojo zemljo in svojo 
svobodo. S prvo uprizoritvijo te povesti 
so sicer amaterski igralci iz Sevnice spet 
dokazali svojo odličnost in dovršenost v 
igri in celotni izvedbi, kar se potrjuje tudi v 
množičnem obisku navdušenih gledalcev. 

Knjižnica Sevnica bo med selitvijo 
zaprta 

Knjižnica Sevnica se bo v začetku 
septembra preselila v nove prostore na 

Prešernovi v Sevnici, zato bo od 13. avgusta 
do odprtja zaprta. V tem času izposoja 
oziroma vračanje gradiva ne bo mogoče. 
Ker bo selitev med dopusti in počitnicami, 
ko imajo bralci več časa za prebiranje 
knjig, vodstvo knjižnice predlaga, da si 
zainteresirani sposodijo čim več knjig 
pred zaprtjem knjižnice, za te knjige pa 
ob vnovičnem odprtju knjižnice ne bodo 
zaračunali zamudnine. Seveda pa to ne 
velja za neknjižno gradivo (DVD, VK, CD, 
CDR). Tega bodo sposojali samo še do 8. 
avgusta, čas za vrnitev pa je 10. avgust.

Komunalno opremljanje poslovne 
cone Boštanj – Trgovski center 
Mercator

Občinski svet občine Sevnica je na junijski 
seji sprejel program opremljanja zemljišč 
za gradnjo komunalne infrastrukture za 
območje občinskega lokacijskega načrta 
za poslovno cono Boštanj, kjer bo zgrajen 
Trgovski center Mercator. Program 
opremljanja določa naložbe v komunalne 
objekte in omrežja sekundarne narave, 
vključno s priključki na omrežja, in 
naložbe v komunalne objekte in omrežja 
primarne narave, ki jih je treba zgraditi. 
Na podlagi strokovnih temeljev in 
predhodnih pogojev soglasodajalcev in na 
temelju idejnih zasnov cestnega omrežja 
in infrastrukturnih objektov in naprav je 
v coni predvidena gradnja štirih poslovnih 
objektov ter ureditev cestne in komunalne 
infrastrukture. Ureditveno območje za 
Poslovno cono Boštanj – TC Mercator 
obsega 2,45 hektara površin. Z vidika 
namembnosti bodo objekti namenjeni 
za oskrbne in storitvene dejavnosti. Prva 
faza obsega gradnjo Mercatorjevega 

centra skupne neto tlorisne površine več 
kot 3.400 kvadratnih metrov. Predvideva 
se še gradnja dveh poslovnih objektov, 
enega s 1.500 kvadratnimi metri, drugega 
malo manj kot 900. Predvidena je gradnja 
naslednje infrastrukture: nove osrednje 
napajalne ceste, rekonstrukcija javne poti 
Boštanjsko polje–Grajske njive, gradnja 
intervencijske poti, ureditev vodovodnega 
omrežja, gradnja manjše čistilne naprave 
skupaj s fekalno in meteorno kanalizacijo, 
gradnja transformatorske postaje, 
ureditev javne razsvetljave, gradnja 
telekomunikacijskega omrežja. Skupni 
stroški za gradnjo infrastrukture, ki jih bo 
v celoti plačal investitor Mercator, d. d., in 
vsebujejo izbrane projekte in investicijsko 
dokumentacijo, program opremljanja, 
pripravljalnih del, gradnjo cestne in 
komunalne infrastrukture ter vodenja in 
nadzor, znašajo 644.000 evrov. Mercator, 
d.d., bo občini Sevnica na račun že zgrajene 
infrastrukture v Obrtni coni Boštanj, ki 
jo je pred leti financirala občina Sevnica, 
povrnil 133.800 evrov. Vsa zgrajena 
infrastruktura in okrog 1.800 kvadratnih 
metrov zemljišč bo brezplačno preneseno 
na občino Sevnica. Infrastruktura bo 
zgrajena letos, odprtje Mercatorjevega 
centra pa je predvideno v novembru.

občinske strani

Miklova Zala v grajskem parku 
(Foto: V. Zupančič)

Lokacija Mercatorjevega centra v Boštanju
(Foto: V. Zupančič)
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KŠTM Sevnica

Deveti pogovor na deželi z znanimi 
Slovenci na Studencu

V prijetni dvorani gasilskega doma na 
Studencu je bil v petek, 22. julija, deveti 
pogovor z znanimi Slovenci na sevniškem 
območju. Gosta tokratnega večera sta bila 
Taja Zuccatto, novinarka in voditeljica 
oddaje Tistega lepega popoldneva, in 
Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec DZ in 
predsednik Slovenske nacionalne stranke. 

Krajevna skupnost Studenec je s svojimi 
društvi izkoristila dogodek za predstavitev 
kraja in društev. Na začetku je zapel 
mešani pevski zbor KD Studenec, vsi so 
bučno zaploskali predsedniku krajevne 
skupnosti, ko je predstavil »drgelco«, 
ki je spominek s Studenškega. Učenci 

Dan državnosti - koncerti,
fotoreportaža
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1 - Delovna ekipa
2 - Kronika - Jure Pompe na basu
3 - Veselje ob nastopu skupine Nude
4 - Med nastopom Rebeke Dremelj
5 - Gutti
6 - Tinkara Kovač
7 - Občinstvo skupine Šank Rock
8 - Pečeni vol je bil okusen.
9 - Vodni nogomet
10 - Karma
11 - Boris Novković v elementu
12 - Podiranje šotora
(Foto: Rok Petančič)

Skeč KD Studenec (Foto: Zdravko Remar)

OPRAVIČILO!

V prejšnji številki Grajskih novic smo 
objavili fotoreportažo ob odprtju gradu. 
Ob fotografijah ni bilo navedenih avtorjev 
fotografij. Ti so bili Ljubo Motore, Zdravko 
Remar in Petra Biderman. Za nastalo 
napako se avtorjem opravičujemo.

9

1

10
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dobili velik aplavz. Slavnostni govornik 
je bil prejemnik priznanja ministrstva 
za obrambo, znaka manevrske strukture 
narodne zaščite 1990 in zlate medalje 
obranil Posavje 91, danes pa župan, državni 
poslanec in član Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo, Kristijan 
Janc. 

Miklova Zala in Pod svobodnim 
soncem

V večernih urah je bil grajski park najbolj 
obiskan 29. in 30. junija. Prvi dan je 
bila premierno prikazana gledališka igra 
Miklova Zala v izvedbi domačega društva 
Trg Sevnica. Drugi dan je bila ponovitev 
igre. Od ljubezenskih prizorov, rdeče niti 
celotne pripovedi, so igro prijetno popestrili 
prizori v turškem taboru, trebušna plesalka 
in pevci iz Florjanske ulice.

Ta spektakel je prikazal, da gledališka igra 
v Sevnici ni zamrla in sta večera prikazala 
zanimanje obiskovalcev za ogled igre na 
prostem, pod zvezdnatim nebom, teden 
dni pozneje pa je to potrdila ponovitev 
lanske uspešnice Pod svobodnim soncem.
Igralci so svojo amatersko igro prikazali 
na profesionalni ravni, kar dokazuje tudi 
navdušenje obiskovalcev in pričakovanje 
na prihodnje leto z novim presenečenjem, 
gledališkim festivalom.

KŠTM Sevnica

Ivan Zagar-minister za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko

podružnične osnovne šole so izredno dobro 
izvedli nastope, kljub počitniškemu času. 
Voditeljica Marjana in gostja Taja sta imeli 
kar nekaj dela z besednimi premetankami, 

s katerimi je profesionalno ravnal Zmago. 
Ta se je zelo razgovoril na vprašanje, kako 
razlaga besedo Rom. Gostoma večera 
je župan in poslanec Kristijan Janc 
izročil darila v imenu občine in izrazil 
zadovoljstvo ob tako številni udeležbi. 
V imenu organizatorja se je direktorica 

KŠTM Petra Pozderec zahvalila društvom, 
šoli, krajevni skupnosti in gostoma za 
pomoč pri izvedbi ter predstavnikom 
lokalne skupnosti in obiskovalcem, ki so 
zapolnili dvorano in dvorišče in tudi skozi 
okna spremljali prireditev, za udeležbo. 
Vse skupaj je povabila na pogovor, ki bo 
na gradu Sevnica. Za humoristični konec 
je poskrbelo KD Studenec s skečem Pri 
zdravniku. Njihova simpatična članica je 
povezovala celotni program. Na uživanje 
v dobrotah Aktiva kmečkih žena in 
vinogradnikov iz Studenca je obiskovalce 
pripravila prva cvičkova princesa Lea 
Colarič Jakša s Pavčkovo Odo cvičku. 
To je bila zanimiva, spoznavna, poučna in 
zabavna prireditev, kjer sta svoje poglede na 
življenje in aktualne dogodke predstavila 

Predstavitev drgelce (Foto: Zdravko Remar)

 Prva cvičkova princesa (Foto: Zdravko Remar)

Pozdrav direktorice KŠTM Sevnica 
(Foto: Zdravko Remar)

gosta, ob vsem pa so se obiskovalci in 
gosti prepričali o veliki aktivnosti domačih 
društev ter naravni lepoti in urejenosti 
studenških krajev.

Grajsko poletje na sevniškem 
gradu

Maček Muri

Grajsko ozračje je letos poleti privabilo 
mnoge Sevničane in prebivalce od 
blizu in daleč. Pred začetkom poletnih 
počitnic je v grajski atrij najmlajše vabil 
Maček Muri. Otroci so morali zaspanega 

Murija najprej zbuditi in kljub nenehnim 
telefonskim klicem za Muco Maco se 
ni prebudil iz mačjega spanca. Iskali so 
knjigo z njegovimi zapiski, predvidevali so, 
da jo je vzel tat. Po razporedu Murijevih 
doživetij iz prejšnje noči so ugotovili, da je 
razvajal svojo mačjo izbranko v restavraciji 
in tam pozabil knjigo. Slavnega mačka so 
novica, da so otroci našli knjigo, in njihovi 
klici prebudili in jih je povabil na ples in 
skupinsko slikanje. Na vrsti so bili igre z 
baloni in seveda sladko presenečenje z 
bonboni. Po več kot uri njegove družbe so 
začeli zapuščati pravo mačjo zabavo, prav 
tako tudi Družinsko gledališče Kolenc, 
ki je uprizorilo Mačka Murija in njegove 
prijatelje.

Sevniška godba ob državnem 
prazniku

Ob državnem prazniku je Godba Sevnica 
izvedla tradicionalni koncert, atrij gradu 
pa se je napolnil do zadnjega kotička. 
Godbeniki so pod vodstvom Matica Nejca 
Kreče izvedli koncert v dveh sklopih, 
zahtevnejši in zabavni del, za kar so 

Maček Muri (Foto: Petra Biderman)

Godba Sevnica (Foto: Petra Biderman)

Miklova Zala (Foto: Petra Biderman)

Pod svobodnim soncem 
(Foto: Petra Biderman)
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Viteške igre

Prvega dne malega srpana so grajsko 
pobočje obiskali vitezi, grajska gospoda, 
ročni obdelovalci stare robe, čarovnik, 
napovedovalka prihodnosti in zabavljači. 
Obiskovalci so se prepustili toku življenja iz 
srednjega veka, se pomerili v lokostrelstvu, 
streljanju na pločevinke, najmlajši so se 
zabavali z risanjem in čaranjem. Ob koncu 

dogajanja v parku so si obiskovalci ogledali 
film o zgodovini gradu in notranjost 
sevniškega bisera.

Vir: KŠTM Sevnica

Arspekta

Na letošnji likovni koloniji je končna 
številka vseh udeležencev 37. Prvi julijski 
konec tedna je bil sevniški grad spet obdan 
z že uveljavljenimi sevniškimi umetniki 
in tistimi, ki bodo to še postali. Potekala 
je že 8. Arspekta z naslovom Ustvarjaj 
množično, kamor sta Zveza kulturnih 
društev in Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti OI Sevnica pod vodstvom Artes 
studia Sevnica vabila vse, naj pridejo na 
svobodno likovno ustvarjanje ob sevniških 
umetnikih. Z leti je postajala kolonija 
čedalje večja. Letos je prišla tudi umetnica 
iz Turčije, seveda smo bili veseli tudi obiska 
umetnikov iz sosednjih občin. Potekalo je 
risanje na platno, oblikovali so figure iz 
balonov, skulpture iz lesa, vžigali motive 
na les, oblikovali fotografije, lepili. Vsak se 

KŠTM Sevnica

Viteške igre (Foto: Petra Biderman)

je lahko preizkusil v umetnosti. Umetniška 
dela, ki so nastala na likovni koloniji, bodo 
na ogled na sevniškem gradu. 
  
Vanja Kopar, JSKD OI Sevnica

Grajski glasbeni večer

Vokalna skupina Coronke je v atriju 
sevniškega gradu organizirala zanimiv 
glasbeni večer. V goste so povabili Klapo 
Kaštadi iz sosednje Hrvaške. So z otoka 
Krka, kjer že več let uspešno skrbijo za 
glasbeno tradicijo. Njihov repertoar obsega 
ljudske pesmi in melodije s pridihom 
dalmatinske melodike.
Skupini sta se spoznali na lanskem 
mednarodnem tekmovanju v Avstriji, kjer 
se vsako leto srečujejo različne glasbene 
skupine iz Evrope. Novo glasbeno 
prijateljstvo je tako letos obrodilo sadove, 
in sicer skupni grajski koncert v Sevnici. 
Skupina Coronke deluje letos že 20. leto, 
ta koncert pa je bil ena od prireditev, ki jih 
organizirajo v sklopu praznovanja visokega 
jubileja. Prijetno glasbeno ozračje sta 
ustvarili glasbeni skupini, ki sta prikazali 

značilne melodije svojega okolja. Coronke 
so se predstavile z različnimi glasbenimi 
zvrstmi. Slišali smo renesančne in umetne 
pesmi, manjkale niso niti večglasne 
priredbe slovenskih in tujih popevk. 
Prvič so se pred domačim občinstvom 
predstavile tudi s svojimi skladbami, ki jih 
je občinstvo sprejelo z navdušenjem. Da 
je imelo vse grajski pridih, so poskrbeli 
člani Društva Trg Sevnica. Grof Moscon 

Coronke in Klapa Kaštadi  
(Foto: Ljubo Motore)

je bil namreč s svojo grajsko gospodo 
in častnimi gosti osrednji povezovalec 
prireditve. Že pred njo je glasbeni skupini 
na slovesnem sprejemu nagovoril Kristjan 
Janc, ki je pozdravil meddržavno kulturno 
sodelovanje in se skupini Coronke zahvalil 
za organizacijo grajske prireditve.
Povejmo še, da je grajski glasbeni večer 
na sevniški grad privabil veliko število 
obiskovalcev, ki so povsem napolnili 
prenovljeni atrij. 
 
Romanca Pokorn

MC dogodki
Kitariada starih skupin - povabilo k 
sodelovanju

V MC Sevnica (www.mc-sevnica.si) 
organiziramo v sodelovanju z Miranom 
Štojsom in na njegovo pobudo skupni 
koncert nekdanjih pop in rockovskih 
ansamblov Posavja, Zasavja in Dolenjske 
z naslovom Kitariada starih bendov, ki naj 
bi bil predvidoma v soboto, 29. septembra 
v Sevnici na prostem. Sodelujejo lahko le 
ansambli, ki so delovali do leta 1980 in 
ne delujejo več. Vsak ansambel bi zaigral 
nekaj skladb iz tistega časa.
Sicer pa bi bilo to nostalgično srečanje 
glasbenikov in ljudi, ki so takrat hodili 
na plese teh ansamblov, hkrati pa želimo 
mladim tudi pokazati, kakšno glasbo so 
mladi poslušali pred 30 in več leti. 
Če vas nastop na tem koncertu zanima, 
vas vabimo, da se prijavite in svoje podatke 
pošljete na naslov: Miran Štojs, Savska 
cesta 4a, 8290 Sevnica, ali na elektronsko 
pošto (miran.stojs@guest.arnes.si), in 
sicer do 15. avgusta letos. Vse dodatne 
informacije lahko dobite tudi na telefonski 
številki 041 720 248.

www.mc-sevnica.si 
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KŠTM Sevnica

Pogled v prihodnost 

Pristan in čolnišče Orehovo

Ob gradnji HE Boštanj je nastal prijeten 
kotiček za šport, rekreacijo, počitek in 
užitek. Pristan in čolnišče Orehovo leži na 
levem bregu Save na Orehovem. Nekateri 
območje že dobro poznate. Investitorji 
elektrarne so predvideli namenski prostor, 
na nas pa je, da začrtamo dejavnosti. 

KŠTM Sevnica bo upravljavec tega 
območja in že načrtujemo, kako in kaj. 
Predstavljamo vam prvi osnutek idejnega 
načrta območja. Na voljo bodo parkirišče, 

kamp, nekoliko večje travnato igrišče za 
nogomet, gostinska ponudba, minigolf, 
igrišče za odbojko na pesku, privezi in 
čolnarna. Med drugim boste lahko našli 
tudi prostor za piknik in poležavanje v 
senci. Vendar ostajamo realni – to so 

načrti, ki se bodo uresničevali postopoma 
in skladno z razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi. Vizijo bomo poskušali uresničiti 
skupaj javni in zasebni sektor. Torej, letos 
idejna študija, prihodnje leto pa že kaj 
konkretnejšega. Nastanek območja v celoti 
lahko razumemo kot večletno naložbo. 
Pri načrtovanju sodeluje medresorska 
skupina, ki je sestavljena iz vseh pristojnih 
ustanov in prihodnjih uporabnikov reke 
Save.

Sevniški bazen

Sevniški bazen je star 21 let. Prvi večji 
športni objekt v naši občini, ki nam je 
vsem uporabnikom vsako poletje v veliko 
zadovoljstvo. Vendar pa doživlja čas, ko 
je treba temeljito premisliti o njegovi 
adaptaciji oziroma dodatni ponudbi, kar 
zahteva sodobno življenje.
Na KŠTM Sevnica smo že ob začetku 
delovanja med glavne prednosti uvrstili 
celovito adaptacijo in dogradnjo bazena. 
Dejstvo je, da je školjka bazena dotrajana 
(razpokana), plastična prevleka bazena pa 
deloma rešuje veliko izgubo vode. Objekt 
je dotrajan in potrebuje temeljito obnovo. 
Predvidevamo, da bi bazen obnovili tako, 
da bi ga pokrili, s tem pa bi omogočili 
njegovo 12-mesečno odprtje. S tem ciljem 
je povezano tudi ogrevanje vode, kar bi 
reševali s Kopitarno Sevnica, d.d., kjer 
peči delujejo 24 ur na dan in vse leto, 
deloma pa tudi s solarno energijo. Letos 
in prihodnje leto želimo pripraviti vso 
projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenih dovoljenj, potem pa je projekt 
pripravljen glede sestavljanja finančnega 
mozaika. Za izdelavo projektov se bomo 
prijavili na razpis ministrstva za okolje 
in prostor, in sicer glede učinkovite rabe 
energije (toplovod in solarna energija), za 
naložbo pa smo oddali prijavo na razpis 
ministrstva za šolstvo in šport. Uvrščeni 
smo tudi v program regionalnih spodbud. 
S tem ko bomo pridobili gradbeno 
dovoljenje, obstaja tudi velika verjetnost 
uspeha za sofinanciranje iz evropskih 
skladov, če bo le razpisan ustrezen ukrep, 
v katerega bi se uvrstili. Načrtujemo, da bi 
bazen obnovili po koncu sezone 2008 in v 
letu 2009. Seveda je to odvisno od uspeha 
pri pridobivanju nepovratnih sredstev. 
Ob adaptaciji bi ohranili velik olimpijski 
bazen (v celoti bo verjetno treba zamenjati 
školjko) in otroški bazen, dodali pa bi dva 
whirpoola. Plavalne površine bi se pokrile 
z montažnim sistemom: pozimi zaprto in 
ogrevano, poleti odprto. Zimska različica 
bi se navezala s hodnikom na športni dom, 
da bi bilo mogoče prehajanje med obema 
objektoma. Adaptirati je treba tudi stavbo. 
V temelju načrtujemo enako razporeditev 
prostorov z minimalno pridobitvijo novih 
poslovnih površin. Vse pa bo odvisno 
od rezultatov analiz razmer, ki bodo 
opravljene konec tega leta.

Za bazen lahko upravičeno rečemo, da 
je naš ponos. Z adaptacijo želimo rešiti 
objekt pred propadanjem in omogočiti 
razvoj novih športnih panog. Skupaj 
držimo pesti, da bi nam uspelo na čim več 
razpisih zbrati potrebna sredstva.

Športna dvorana Sevnica

Športna dvorana Sevnica – dom športnikov 
in inkubator številnih športnih uspehov 
deluje že 11. leto. Takšna, kot je, nam 
popolnoma ustreza, potrebuje pa nekoliko 
obnove. Zaradi polne zasedenosti so 
prostorske obremenitvene zelo velike. 
Predvsem se to pozna v garderobah 
in na igrišču. Uporabljajo jo tudi naši 
osnovnošolci, tako da je ves dan zasedena. 
Počitek si privošči le poleti, ko ni šole in se 
dejavnosti preselijo na zunanje površine.

Letos pa ni tako, saj smo začeli delo v 
vseh prostorih. Največja naložba je obnova 
parketa. Tega bodo na dotrajanih mestih 
zamenjali, zbrusili in polakirali. Obnovili 
bomo tudi črte in poskrbeli za dobra tla 
sevniškemu športu. Opravljajo se tudi 
slikopleskarska dela v dvorani, hodnikih, 
garderobah, sanitarijah in vhodu za 
gledalce. Glavni vhod bomo prijetno 
popestrili in naj ostane to presenečenje. 
Objekt bo opremljen tudi z zunanjimi 
označbami. Poskrbeli bomo za generalno 
čiščenje, namestili pa smo tudi že varnostne 
in alarmne sisteme. Vzdrževanje je vredno 
35.100 evrov, od tega smo od Fundacije za 
šport za obnovo parketa dobili 8.000 evrov 
nepovratnih sredstev.

V prihodnjem letu bomo obnovo 
nadaljevali in dokupili nekaj opreme. 
Objekt poleg glavne dejavnosti predstavlja 
nas in našo občino. Želimo, da bi se gosti 
v njej počutili lepo in bi Sevnico zapuščali 
z dobrimi vtisi.
Vir: KŠTM Sevnica
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Obnova Kulturne dvorane Sevnica

V kulturni dvorani bodo novosti. Naš lep 
kulturni hram so pred nekaj leti prenovili 
in nanj smo ponosni. Poleti, ko v dvorani ni 
toliko prireditev, bomo opravili še dodatno 
obnovo in prenovo. Največja naložba je 
ureditev odra. Treba bo odstraniti dimnik, 
ki ne opravlja svoje naloge in zajema kar 
velik prostor odrskim deskam, in opraviti 
najnujnejša dela pri obnovi odra. Letos 
smo kandidirali na razpis ministrstva za 

kulturo in javnega sklada za kulturne 
dejavnosti za predvidene obnove in nakup 
opreme, vendar se žal nismo uvrstili v 
krog srečnežev, ki so dobili to podporo. Ne 
glede na to bomo z lastnimi sredstvi poleg 
navedenega kupili še tehnično opremo 
(ozvočenje) in poskrbeli za zamenjavo 
tekačev na stopnišču. Obnova je vredna 
13.000 evrov. Kulturna dvorana pa že ima 
ustrezno varovanje. Pri obnovi sodelujejo 
tudi lastniki objekta PGD Sevnica, ki s 
svojim delom dodajajo svoj delež.

Kultura smo mi, naša podoba, naše 
korenine, zato potrebuje kultura dobre 
pogoje za delovanje. Trudili se bomo, da 
se boste obiskovalci in uporabniki v njej 
dobro počutili. 
 
Vir: KŠTM Sevnica

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

Na območju sevniške občine je znanih veliko legend in kratkih zgodb. Prenašajo se iz roda v rod. Zato vas vse občane, krajane 
in prebivalce bližnjih in daljnih krajev uredniški odbor Grajskih novic poziva, da nam posredujete legende, ki so povezane s 

kraji iz naše občine. Naš namen je, da bi se zapisale in tako ohranile.

Legende in kratke zgodbe bodo objavljene v glasilu Grajske novice pod rubriko Zgodbe iz stare skrinje in na spletni strani 
KŠTM Sevnica. V začetku leta 2009 bomo izdali knjižico, kjer bodo objavljene vse legende in kratke zgodbe, ki bodo ustrezale 

razpisanim pogojem, ki so:

- legende naj bodo napisane v slovenskem jeziku,
- opredeljene naj bodo časovno in krajevno,

- krajevno so omejene na območje občine Sevnica,
- temeljijo naj na zgodovinskih virih oziroma prenosu informacij iz roda v rod.

Podpisane naj bodo s šifro, ki si jo izmislite sami ali s polnim imenom. Priloženi naj bodo podatki avtorja (ime, priimek, 
naslov in telefonska številka). Vse avtorje objavljenih legend bomo nagradili s knjižico, kjer bodo vse objavljene legende.

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

Legende iz naši krajev

Bajeslovni miti izpod Lisce

Lisca je najpriljubljenejša posavska 
izletniška točka, ki s svojimi 947 metri 
kraljuje nad dolino Save in se radovedno 
ozira po najvišjih slovenskih vrhovih. 
Kljub vabljivemu miru in spokojnosti, ki 
objemata Lisco in vasice v njenem naročju, 
se v njihovih nevidnih prostranstvih 
pomenkujejo stare zgodbe. Ko se utrujen 
od poti pogrezneš v žametno zelenje 
in potopiš na dno tisočerih hribovskih 
metamorfoz, zaznaš njihov pritajen šepet 
– o skritih zakladih, grozeči vodi, strahovih 
na Gracu, Turkih na Ješivcu … 
Široka in na prvi pogled mogočna planota 
naj bi bila v svoji notranjosti popolnoma 
votla. Govorice o tem naj bi se potrdile 
s tragično smrtjo nekega kmeta, ki je bil 
namenjen iz Loke proti Jurkloštru. Na poti 
naj bi se zemlja pred njim nenadoma udrla 
in ga pogoltnila skupaj z volovsko vprego. 
Vode naj bi bilo toliko, da bi zalila celoten 
Zagreb, če bi se hrib odprl. V strahu pred 
tem so Zagrebčani v preteklosti enkrat 

na leto darovali sveto mašo, da bi jih Bog 
obvaroval pred to strašno nevarnostjo. V 
podobnem strahu so živeli tudi graščaki v 
Rudi in prav tako enkrat na leto plačevali 
loškemu župniku sveto mašo, da jim voda 
ne bi zalila graščine.
Nekateri menijo, da se vzporedni hrib ob 
Lisci ne imenuje Ješivec, ampak Ušivec. 
V turških časih naj bi se namreč na vrh 
Ješivca zatekel večji oddelek Turkov, ki so 
jih zasledovali vojaki celjskih grofov. Vrh 
je bil odlična obrambna točka, s katere so 
se lahko uspešno branili. Hrane so imeli 
dovolj za daljše obdobje, vode pa samo za 
žejo. Omogočal jim jo je skromen izvir na 
južni strani hriba, tik pod vrhom. V slabih 
higienskih razmerah so se tako kmalu 
zaredile uši, ki so jih končno pregnali 
s hriba, od takrat pa naj bi se imenoval 
Ušivec.
Ko so se križarji vračali domov iz Svete 
dežele, jim je na Lisci umrl vojvoda. 
Pokopali so ga in mu namesto križa na grob 
položili križarski meč. Kdor je v kresni noči 
hodil po Lisci in molil rožni venec, je uzrl 
križ, svetlikajoč se v ognjenem žaru. Toda 
ni se smel obrniti. Če je kljub prepovedi to 

storil, je bil pogubljen. Vanj se je zakadil 
čuvaj groba – črn pes z ognjenimi očmi, ki 
ga je v spopadu pokončal.
Na podobna srečanja so morali biti 
pripravljeni tudi vsi, ki so se lotili odkrivanj 
in odkopavanj zakladov, skritih v nedrjih 
Lisce. Med njimi naj bi bili vojaški predmeti 
in zlatnina na Gracu, zlato tele na Kamrci 
… A zgodbe, povezane z njimi, so polne 
strahu in grozljivih začimb, ki spodbujajo 
ljudsko domišljijo do nedojemljivih 
razsežnosti.
Vsako leto znova … že na tisoče let … 
ozeleni Lisca … In vsake toliko časa 
sredi vsakdanjih življenj ozelenijo tudi 
starodavne zgodbe, povezane z njo.

Breda Vidmar

prispevki in reportaže
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Kavčič, Vlado Leben, Marjanca Lapajne, 
Rafael Marn, Simona Mlakar, Baldasin, 
Nataša Mirtič, Janez Pelko, Andrej Perko, 
Ervin Potočnik, Tone Seifert, Mojca 
Senegačnik, Simon Sernec, Marjan 
Skumavc, Maja Stremcki, Damjana Stopar, 
Gorazd Šimenko, Damjan Švara, Antonio 
Živkovič in Leonid Anton Železnik.
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prispevki in reportaže

Po sledeh naravnih in kulturnih 
bogastev občine Sevnica
Sevniška voščenka

Tako smo se vprašali v skupini Rožice vrtca 
Ciciban Sevnica in se podali na pot iskanja 
informacij. Naš cilj je bil seznanjanje z 
naravno dediščino lokalne skupnosti in 
motivirati otroke in starše, da bi spoznali 
posebnost svojega kraja. Prijavili smo se na 
razpis Turistične zveze Slovenije. 
Izhodiščna zamisel je bila želja akademske 
slikarke, domačinke Jerce Šantej, ki že 
nekaj časa želi obuditi to, žal, že pozabljeno, 
spoštovanje do sevniške »ušenke«. Tine 
Zupančič, inženir agronomije, nam je 
povedal, da je bil »Jeričin stric dr. Jernej 
Črnko v zadnjih desetletjih največji 
poznavalec jablane v Sloveniji, žlahtnitelj in 
avtor več novih sort, učenec znamenitega 
Josipa Priola«. 
Torej, kaj je sevniška voščenka. 
»To je sinonim za sorto jabolk – dolenjsko 
voščenko. Voščenke so skupina jablanovih 
sort, ki imajo skupno lastnost - izrazit 
voščeni poprh po koži ploda in je bil v 
preteklosti zelo spoštovan. Da je sevniška, 
se je je prijelo zato, ker je bila Sevnica v 

preteklosti zbirno in odpravno središče, 
naš plemeniti sadež pa je potoval po 
železnici zlasti na cesarski Dunaj. Tam so 
ji rekli Lichtensteiner Wachsapfel,« nam 
je še povedal Zupančič. 
Jerca je napisala kratki opis takole: 
»Verjetno vsi poznate zgodbo o sevniški 
voščenki. To je izvorna sorta jabolk na 
našem območju, ki ima zelo dolgo in 
uspešno preteklost. Med avstro-ogrsko 
monarhijo in staro Jugoslavijo so izvažali 
sevniško sadje, predvsem jabolka in 
hruške, v zahodno Evropo in Rusijo. 
Prek pristanišča Hamburg so odhajale 
breskve in jabolka iz slovenskega območja. 
Zlasti iskana in priznana vrsta jabolk 
s tega območja je bila tako imenovana 
sevniška voščenka, po domače »ušenka«. 
Na angleškem trgu je bila priznana kot 
»posebna specialiteta, ki je drugod ni 
mogoče najti«. Milo podnebje, veliko 
sonca in jutranja meglica so ji dali posebno 
aromo. Ta vrsta jabolka je uspevala le v 
Spodnjesavski in Sotelski dolini. Kdor 
jo okusi, je ne more prehvaliti. Žal so 
drevesa, ki rodijo sevniško voščenko, že 
precej redka, zato je treba nekaj storiti, da 
to odlično jabolko ne bo izumrlo v krajih, 
kjer je doma.«

Tako smo svoje dejavnosti namenili 
spoznavanju in negovanju pozabljene 
sorte jabolk, ki so jih vsako posebej zavijali 
v svilen papir in jih kot specialiteto vozili 
med najbolj odlične ljudi tistega časa. 
Prav je, da se spomnimo, da cenimo našo 
dediščino. Vse prevečkrat posegamo po 
tujem v škodo svojega. Že imate v svojem 
travniškem sadovnjaku posajeno sevniško 

voščenko? Ne? Posadite jo, jaz sem jo in 
z veseljem in ponosom štejem nove listke, 
nove vejice in čakam na prve plodove 
plemenitega okusa. 

 Sonja Bobek Simončič 

Sevniška voščenka 
(Foto: Petra Biderman)

Razstava del 9.kreARTa
 
V Sevnici je potekal 9.kreART od 24. do 
27. avgusta lani na Razborju in Lisci. 
KreART je kulturni dogodek oziroma 
srečanje ustvarjalcev, in sicer od generacij, 
ki prihajajo, do uveljavljenih imen doma 
in v tujini, različnih izraznih zvrsti 
(likovne, literarne, glasbene). Raznolikost 
ustvarjalcev prinaša multikulturalnost, ki 
naredi kreART drugačen od preostalih 
kolonij, delavnic, saj imajo avtorji vedno 
svobodno pot ustvarjanja, izražanja. Na 
tokratni razstavi so različna dela priznanih 
slovenskih avtorjev oziroma ustvarjalcev, 
ki so delovali v različnih tehnikah, žanrih, 
pri čemer so uporabili neskončno število 
motivov, ki jih ponuja okolica Posavja 
– Sevnice, Razborja, Lisce. Zaznamovan 
je trenutek prostora in časa, vidne so 
tendence tukaj in zdaj in v prihodnost kot 
eksperiment prostora v prostoru, pestro za 
vsako oko in dušo. Razstava je obogatila 

kulturni prostor občine Sevnica, postavila 
novo razsežnost, to pa je oplemenitenje 
lepšega jutri, pri čemer se organizator KUD 
kreART zahvaljuje vsem dobrotnikom, 

dobrim dušam odprtih src in Zavodu 
KŠTM za vso dano pomoč pri delu, 
organizaciji, materialu. Razstavljena dela, 
in sicer slike, fotografije, risbe, ilustracije, 
plakati, instalacije, so prispevali avtorji: 
Boštjan Franc Avguštin, Nena Bedek, 
Bojan Dremelj, Irma Gnezda, Mateja 

Trdno jedro kreART. Z leve Zoran Cvar,  
Tatjana Strlekar, Bojan Dremelj,

Simon Sernec in Leonid Anton Železnik 
(Foto: Petra Biderman)

Odprtje razstave 9. kreART 
(Foto: Petra Biderman)

Kozmetični klepet v MC Sevnica

V petek, 9. marca,  je  v prostorih 
Mladinskega centra Sevnica potekal 
kozmetični klepet pod vodstvom Tanje 
Matko, urednice kozmetičnega portala 
Planet lepote. V prijetnem, sproščenem 
in razgibanem klepetu so obiskovalke 
izvedele številne zanimivosti o kozmetičnih 
sredstvih, njihovih sestavinah, o značilnosti 
in temeljni vsakodnevni negi različnih tipov 

kože, celulitu, gubicah in še marsičem, saj 
so vprašanja radovednih obiskovalk kar 
deževala. Med drugim so izvedele tudi, 
da ni nujno, da so najdražji kozmetični 
izdelki tudi najboljši. Človek ima le eno 
kožo in ta potrebuje redno, vsakodnevno 
nego. Za lepo kožo se je treba truditi in 
opustiti vse škodljive navade in razvade, ki 
ji škodujejo. 

Vir: KŠTM Sevnica

Kozmetični klepet 
(Foto: Rok Petančič)
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so bili začudeni, še najbolj pa gospodar 
Jože, ki je dan prej praznoval 70 let, ko se 
je na dvorišču pojavilo pet harmonikarjev 
in mu s pesmijo zaželelo vse najboljše. 
Kljub prehojeni poti so imeli vsi še dovolj 
energije za ples. Prijeten dan so pohodniki 
končali s toplim obrokom v gostišču 
Ulčnik. 
Vsi so se strinjali, da si lepšega dne ne 
bi mogli želeti. Hvala domačinom za 
izredno gostoljubje, Štihovim za prijaznost 
in nesebičnost, saj raste rumeni sleč v 
njihovem gozdu, Rajku Vovku in njegovim 
prijateljem s harmonikami ter vsem 
društvom, organizacijam in sponzorjem, ki 
so pripomogli k postavitvi opisnih tabel. 

Saša Kralj

Odprtje opisnih tabel s pohodom

V nedeljo, 3. junija, je bilo na Vrhku pri 
Tržišču slovesno odprtje opisnih tabel za 
rumeni sleč, ki raste le na štirih mestih 
v Sloveniji. Krajani Vrhka so izredno 
ponosni, da raste ta rumeni cvet pri njih. 
Rastlina cveti najlepše sredi maja, vendar 

je bilo glede na to, da je bil pobudnik 
tabel Zavod za gozdove Slovenije, najbolj 
primerno, da je bilo odprtje prav v tednu 
gozdov.
V sončnem jutru se je skupina približno 
sto pohodnikov najprej podala do gostišča 
Ulčnik Majcen, kjer stoji usmerjevalna 
tabla. Tam so se okrepčali in prisluhnili 
kulturnemu programu, pri katerem so 

prispevki in reportaže

sodelovali učenci OŠ Tržišče in ženska 
pevska skupina Lokvanj iz Krmelja, ki 
je zbrane s pesmijo razveseljevala tudi v 
nadaljevanju dneva. Pot so nadaljevali do 
rastišča, kjer je opisna tabla. Pohodnikom 
sta nekaj besed namenila predstavnik 
Zavoda za gozdove Slovenije Jože Mori in 
predstavnica Zavoda za varstvo narave RS 
Tanja Košar, ki je oblikovala table. Ob tako 
pomembnem dogodku in po prehojeni poti 
se je treba okrepčati, zato so pohodnike s 
pravo kmečko malico in kapljico rujnega 
postregle grabljice, v katere so se za to 
priložnost uredile domačinke. Za dobro 
razpoloženje na poti sta ves čas skrbela 
mlada fanta, Simon s kitaro in Grega s 
harmoniko.
Presenečenj pa še vedno ni bilo konec. 
Le nekaj sto metrov od rastišča je krajan 
Vrhka, Miro Povše, letos postavil kozolec, 
v katerega je vgradil sod. Na veliko veselje 
vseh udeležencev pohoda je bil sod poln 
žlahtnih kapelj, ki si jih je lahko vsak 
natočil sam. Gospodinje so pripravile 
domače dobrote. Domačini Vrhka so 
znova dokazali, da so izjemno prijazni in 
gostoljubni. 
Pohodnike je nato pot vodila do Stuškovih, 
kjer so jih spet čakale domače dobrote. Vsi 

Ob Savi

Že precej časa prebivalcem Loke pri 
Zidanem Mostu obrežje ob zajezeni Savi 
ni bilo v veselje, saj je povsod ležalo polno 
odpadkov in naplavin. Pločevinke, prazne 
škatlice cigaret, plastenke, plastične vrečke. 
Turistično društvo Loka se je odločilo 
ukrepati in je organiziralo čistilno akcijo. K 
temu je pomembno pripomoglo tudi to, da 
bo v letu 2008 na tem območju Save veliko 
ribiško tekmovanje, za kar potrebujejo 
tekmovalci 1500 metrov dodatnega lovišča. 
Sedemnajstega marca letos je več kot 50 
Ločanov zavihalo rokave in se spopadlo s 
kupi smeti. Postavili so tudi koše za smeti. 
Skupina marljivih je 14. aprila nabrala za 
zvrhano prikolico odpadkov in postavila 
pet klopi. Naj še posebej omenimo 
prostovoljce gasilce, ki so iz vode pobirali 
odpadke. Marsikateremu sprehajalcu ali 
zaljubljenemu paru se bo očiščena okolica 
Save priljubila in jo bo od zdaj poskušal 
takšno ohraniti. Marljivi ljubitelji narave 
so sklenili svoje delo ob mizah in z 
divjačinskim golažem, na katerega se 
navezuje pomenljiva pripomba: »Če bi 
mesto New York čistil vsak deseti občan, 
tako kot je Loko, bi morala gospa Coletto 
pripraviti golaž za milijon ljudi!« 

Valentin Lapajne 

Lutkovna predstava Sneguljčica
v MC Sevnica 

V četrtek, 22. marca, smo v MC Sevnica 
gostili lutkovno skupino Blanške čebelice. 
Odigrali so priredbo Sneguljčice. Pravljica 
o Sneguljčici govori o otrocih; o vseh, ki 
nas presenečajo, pretresajo in nam hkrati 
pomagajo k razvoju; o nevoščljivosti 
in zlih namerah, pa tudi o neskončni 
dobroti, poštenosti, pogumu in ljubezni. 
Po končani lutkovni predstavi smo se 
posladkali, ogledali ročno izdelane lutke in 
se poskusili v improvizaciji ter poklepetali 
z igralci.

Vir: KŠTM Sevnica

Pohodniki pri opisni tabli

Ob glasbi je še hoja lažja.

Sneguljčica (Foto: Rok Petančič)

Potopisni šov Mehika in poljub 
delfina

V soboto, 17. marca, je bil ob 20. uri v 
prostorih MC Sevnica uro in pol trajajoči 
potopisni šov o Mehiki, tretji največji 
državi Latinske Amerike, ki je mešanica 
ameriško-indijanske in španske kulture. 
Marsikomu je Mehika najbolj znana po 
bogati kulturi Majev, ki še vedno »buri 
duhove« arheologov, antropologov, 
etnologov in številnih drugih obiskovalcev, 
ki obiščejo starodavno naselje Majev sredi 
džungle. V ta zelo zanimiv in pester svet 

različnih kultur je obiskovalce s pomočjo 
številnih predmetov popeljala mag. Andreja 
Jernejčič, univ. dipl. novinarka in univ. 
dipl. kulturologinja, ki na svojih številnih 
potovanjih namenja največ pozornosti 
domačinom in njihovemu načinu življenja. 
Posebno je bilo Andrejino doživetje ob 
plavanju z delfini. V nepozabnem spominu 
ji je ostal delfinov poljub.

Vir: KŠTM Sevnica

različnih kultur je obiskovalce s pomočjo 

(Foto: Rok Petančič)
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in spoznavanje mladih iz vse Evrope, 
izmenjava izkušenj in zabava v mestu, ki 
nikoli ne spi.

Rok Petančič
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Evropski mladinski teden 
Bruselj, 3.–10. junij 2007

Od 2. do 6. junija smo se predstavniki 
mladinskih organizacij udeležili dogodka 
ob evropskem mladinskem tednu, ki je 
potekal v Bruslju. Več kot 150 mladih 
iz skoraj vseh evropskih držav se nas je 
zbralo na povabilo EU z namenom, da 
bi praznovali konec šest let trajajočega 
Programa mladina, ki je s spodbujanjem 
aktivnosti za mlade omogočil številnim 
mladim (skupaj približno 500.000) 
aktivnejše preživljanje prostega časa. Iz 

vsake države je bil izbran in tudi nagrajen 
en projekt. Obenem smo mladi v posebnih 
delovnih skupinah razpravljali o številnih 
pomembnih temah, ki zadevajo mlade 
(prihodnost EU, aktivno državljanstvo, 
medkulturni dialog in raznolikost, 
enake možnosti in antidiskriminacija, 
zaposlovanje in socialna vključenost, 
prostovoljstvo, neformalno izobraževanje), 
v sklopu katerih smo oblikovali konkretne 
predloge in jih posredovali evropski 
komisiji za pripravo strateških dokumentov 
na področju mladine. Poleg »formalnega« 
dela so bili zanimivi predvsem druženje 

Darilo Zemlji
Posadimo drevo v zemljo, zasadimo 
vrednote v srce

Gibanje za pravičnost in razvoj je v 
sodelovanju z Zavodom za gozdove 
Slovenije pripravilo projekt Darilo 
Zemlji. Namenjen je bil mednarodnemu 
dnevu Zemlje, 22. aprilu. Ob tem dnevu 
smo spomnili javnost na dragocenost 
narave in se zahvalili Zemlji za vse, kar 
nam nesebično daje že milijone let, in 
jo simbolično obdarili z drevesi. S tem 
namenom smo na različnih lokacijah po 
Sloveniji posadili približno 400 dreves. 
V sevniški občini smo sadili na Ledini, 
Osnovni šoli Sevnica, Osnovni šoli Boštanj, 
Krajevni skupnosti Boštanj in Srednji šoli 
Sevnica. 
Namen projekta je bil, da bi pri sodelujočih 
razvili vrednote spoštovanja, nenasilja 
in ljubezni do Zemlje, v njih spodbudili 
pozitivne misli, dejanja ter občutka skrbi 
in odgovornosti do narave. Drevo, ki ga 
darujemo Zemlji, je tako izraz našega 
spoštovanja in simbol vrednot.
Drevo je simbol in zgled radodarnosti. 

Med svojim življenjem nam poklanja 
neprecenljive darove: čisti ozračje, blaži 
vetrove, ponuja zavetje živalim, ohranja 
pestrost življenja, oblikuje človeku prijazno 
okolje, je večni vir lepote in miru in je naš 
večni Učitelj.
Eno Zemljo imamo in to moramo 
spoštovati. Če Zemlji kaj vzamemo, ji 
moramo nekaj vrniti. Človek in Zemlja sta 
enakopravna partnerja. Kar ji vrnemo, je 
lahko nekaj tako preprostega in hkrati tako 

težkega, kot je spoštovanje. Mi smo ji ga 
izkazali z darilom drevesom in prosili, naj 
ga sprejme. Preveč smo jo že prizadeli in ji 
nanesli škode. Prav je, da ji to povrnemo 
in s tem nadomestimo uničeno. Nečesa se 
moramo naučiti: ne moremo v nedogled 
le jemati, ne da bi sami tudi dajali. Šele 
ko bomo začeli dajati – brez želje in 

pričakovanj po zaslugah –, bomo srečni v 
srcih. In z mirnimi srci bomo ustvarili tudi 
mir na Zemlji.
Dan Zemlje se začne v naši glavi, v našem 
srcu. Dan Zemlje je vsak dan. Gradimo 
vsak dan spoštovanje in ljubezen, 
udejanjajmo človeške vrednote, živimo v 
harmoniji z naravo in družbo. To bo naše 
največje darilo Zemlji. To bo naše največje 
bogastvo.

Jože Prah in Emilija Kercan 

Pohod posavskih društev 
upokojencev

Posavsko društvo upokojencev vsako leto 
organizira pohod svojih članov po okoliških 
poteh. Letos je organizacijo prevzelo DU 
Razbor. Ker je njegov novi predsednik 
Ludvik Cesar hkrati tudi predsednik 
Koronarnega kluba Sevnica, se je odločil, 
da bo udeležence pohoda popeljal na ogled 
encijana na Lovrenc po tako imenovani 
»srčkovi poti«, ki jo je poimenoval in s 
srčki označil prav omenjeni klub. 
Start pohodnikov je bil predzadnji 
ponedeljek v aprilu na Selah pod Lisco, 
kjer se začne ali pa konča pot, prilagojena 
srčnim bolnikom. Tu je zbrane udeležence 
pričakal domač prigrizek z aperitivom, ki 
so ga postregle v narodne noše oblečene 

članice folklorne skupine z Razborja. 
Dobro podkrepljena in primerno 
razpoložena skupina 84 pohodnikov je 
potem opogumljena krenila po označeni 
srčkovi poti proti Lovrencu. Položna 
gozdna cesta jim je ponudila prijetno 

senco, čudovit razgled, na vsakem koraku 
pa jih je spremljalo ptičje petje. Po večurni 
prijetni hoji so tudi najstarejši po letih, a 
še vedno mladi po srcu, srečno prispeli na 
cilj. S hriba jih je pozdravila cerkvica sv. 
Lovrenca, vse naokrog pa se je njihovim 

očem razgrinjala nepopisna lepota 
modrega encijana. Najbolj prevzeti so 
bili tisti, ki so ga prvič videli v njegovem 
naravnem okolju. 
Sledil je spust do turistične kmetije 
Močivnikovih v Okroglicah, kjer jih je poleg 
okusne enolončnice pričakala folklorna 
skupina z Razborja in poskrbela za veselo 
razpoloženje. Najhitrejši pohodnik in 
pohodnica sta prejela tudi diplomo in 
steklenico domačega borovničevca. 
Dobro organizirani pohod je dosegel svoj 
cilj in namen, saj je uspešno združil prijetno 
s koristnim. Vse udeležence bo še dolgo 
grel spomin na čudovito pot, kronano s 
prijetnim druženjem in prisrčnim koncen, 
predvsem pa ne bodo pozabili enkratne 
modrine cvetočega encijana. 
      
Justina Pompe

Pohod posavskih društev upokojencev
(Foto: Ludvik Cesar)

težkega, kot je spoštovanje. Mi smo ji ga 

Saditev drevesa 
(Foto: Jože Prah in Emilija Kercan

Pohvala, zahvala …
Kdo od vas se še spomni tistega torka, 12. junija, ki bo, vsaj 
nama, ostal v grenkem spominu. 

Začelo se je z močno eksplozijo, šviganjem ognja iz sosedovega 
avta in hiše ter hitre pomoči sosedov in gasilcev. 
Tem je tudi namenjeno to pismo, s katerim bi se rada zah-
valila za požrtvovalnost in pomoč. Niti pomisliti ne smeva, 
kaj bi se lahko zgodilo, če bi se uresničil načrt našega, zdaj že 
nekdanjega soseda Marjana. Z gašenjem, reševanjem ste bili v 
veliki nevarnosti prav Vi in tudi mi vsi. Prisebno, brez strahu 
in učinkovito, ste se spopadli s podtaknjenim ognjem, pa tudi 
z odprtimi plinskimi jeklenkami v hiši. Vsi skupaj smo imeli 
veliko srečo, ki je brez vaše pomoči ne bi bilo. 
Posebno se zahvaljujeva domačinom in gasilcem iz Pokleka, 
Blance in Sevnice. 

Vedno hvaležna
Slavka Cokan in Alojz Balantič
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Dan pohodništva v sevniški občini 

V občini Sevnica smo že četrtič 
organizirali Dan pohodništva, ki je bil 

v petek, 25. maja. V akciji so sodelovali 
OŠ Sevnica, Šentjanž, Tržišče, Krmelj in 
Boštanj ter vrtci. Sprehodili smo se na 
Ajdovski gradec, Laze, Okič, Kij, Veliki 
Cirnik, Šentjurjev hrib, Sv. Roka, Brunk, 
Leskovec. Na različne smeri pohoda so nas 

vodili planinski vodniki, turistični delavci, 
učitelji in profesorji in gozdarji, ki so nas 

na poti seznanjali z naravno in kulturno 
dediščino, predvsem pa nas varno vodili na 
poti. Na posameznih postajah so gozdarji 
spregovorili o gozdu, saj je zadnji teden v 
maju teden slovenskih gozdov, turistični 
delavci so prikazali kulturno dediščino in 
planinci planinsko opremo za varno hojo v 
hribe. Sodelovalo je več kot tisoč otrok. 

Jože Prah

Kres v Krmelju

Revija odraslih cerkvenih zborov 
dekanije Trebnje 

Župnija Boštanj je 27. maja gostila revijo 
cerkvenih zborov trebanjske dekanije. 
Tokrat je bilo zastopanih največ župnij 

doslej, in sicer: Trebnje (zborovodkinja 
Betka Šilc), Dole pri Litiji (Petra Tekavec), 
župnija Šentrupert (Alenka Gole), 
Gabrovka (Ivana Sporer), Mirna (Stanislav 
Cvelbar) Šentlovrenc (Katja Jarm), 
Boštanj (Ciril Udovč). Skupno število 
pevcev je bilo 170. Posebno doživetje je 
bilo ob skupnih pesmih, vključno z znano 
Marija skoz’ življenje. Pozdravne besede 
sta izrekla domači župnik Fonzi Žibert 
in škofijski referent za cerkveno glasbo 
Sebastijan Likar. O vlogi cerkvenega 
pevca in zbora je spregovoril podravnatelj 
orglarske šole v Novem mestu prof. Matej 

Burger. Program je domiselno povezovala 
Jelka Bec. Srečanje je potekalo v okviru 
praznovanj 150. obletnice farne cerkve in 
500 let župnije Boštanj. Tokratni poudarek 
je bil na skladatelju Ignaciju Hladniku. 
Organizacijsko so za prireditev poskrbeli 
člani MePZ Boštanj, v sodelovanju s KS 
Boštanj in občino Sevnica. KS Boštanj je 
skupaj z gasilci poskrbela za pogostitev. 
Skupna ugotovitev je bila, da so zbori 
napredovali in da taka srečanja pevci 
potrebujejo.

Fonzi Žibert

Rodbinsko srečanje na Razborju

Bila je druga sobota v maju, sončna in 
vabljiva, kot naročena za prijetno druženje. 
In je tudi bilo. V vasici Razbor pod 
Lisco je bilo zanimivo srečanje rodbine 
Pompetovih. Zakaj prav na Razborju? 
Zato, ker se je tam začela zgodovina rodu 
pred več kot 200 leti.
Da je res tako, je v svojem večletnem 
raziskovanju pisnih zgodovinskih virov in 
ustnem poizvedovanju ugotovil eden od 
potomcev rodbine, Peter Teichmeister, 
ki je vse zbrane podatke izdal v obsežni 
rodoslovni knjigi. Njegovi preverjeni viri 
segajo v leto 1773, ko je bil rojen prvi pod 
Lisco priseljeni prednik Jurij Pompe. V 
naše kraje naj bi prišel kot Napoleonov 
vojak med pohodom proti Dunaju ali pa 
kot italijanski priseljenec, ki je našel delo v 
»glažuti« pod Lisco. Od kjerkoli je že prišel, 
ostal je tukaj, se poročil in imel številne 
potomce, ki segajo že v deveto generacijo. 
Danes je priimek Pompe razširjen po vsej 
Evropi pa tudi v Ameriki in Avstraliji, v 
Sloveniji pa je bilo ob zadnjem popisu 
prebivalcev kar 162 oseb s tem priimkom, 
največ v posavski in osrednjeslovenski 
regiji.
Kot pravi avtor knjige, se je z rodoslovjem 

začel ukvarjati zaradi globokega zavedanja 
lastnih korenin in želje, da bi dosegljive 
podatke z različnih koncev in virov zbral 
na enem mestu in jih tako iztrgal pozabi.
Letošnjega rodbinskega srečanja se je 
udeležilo približno 130 bližnjih in daljnih 
sorodnikov. Prišli so iz različnih krajev 
Slovenije pa tudi iz Hrvaške in Švice, 
največ pa je bilo kar domačinov, saj živijo 
tu številni potomci.
Prostor ob farni cerkvi je zapolnila 
množica znanih obrazov, še več pa jih ni 
bilo znanih. Mnogi so prvič občudovali 
lepoto in razglednost kraja, kjer so njihove 
korenine. Ganljivo je bilo snidenje svojcev, 
ki so si po dolgih letih spet stisnili roke in 
si nazdravili. Na vrsti je bila peta maša s 
pozdravnim nagovorom organizatorja 
srečanja Petra Teichmeistra in toplimi 
besedami patra Karla Gržana, nato pa 
skupinsko fotografiranje in nadaljevanje 
programa v domu krajanov s piknikom in 
zabavo. Marsikoga so kljub letom zasrbele 
pete, da se je veselo zavrtel v ritmu poskočne 
glasbe. Sicer pa je srečanje potekalo 
v prijetnem druženju, medsebojnem 
spoznavanju in obujanju spominov, še 
posebno ob starih obledelih fotografijah. 
Vsakdo je tudi z zanimanjem poiskal lastno 
ime na razvejanem rodbinskem deblu.

na poti seznanjali z naravno in kulturno 

Cerkveni zbori dekanije Trebnje

Čeprav se je srečanje potegnilo pozno v 
noč, je bilo premalo časa, da bi se med 
seboj spoznali vsi sorodniki. Tako je ostala 
skupna želja po vnovičnem snidenju. 
To dokazuje, da kri ni voda, da skupne 
korenine povezujejo in da je utrjevanje 
sorodstvenih vezi dragocena vrednota, ki 
jo je treba negovati.

 Justina Pompe

Rodbinsko srečanje na Razborju
(Foto: Janko Pompe)
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Modna revija Lisca

Lisca je 5. julija v Sevnici odprla prodajalno 
z najširšo ponudbo svojih izdelkov, ki 
jih lahko izbirate kar na 200 kvadratnih 
metrih. Množica je čakala na odprtje že 
pred 10. uro, saj je prvih 20 kupcev čakalo 
praktično poletno darilo, do 7. julija pa 
so lahko ob vsakem nakupu izkoristili 20-
odstotni popust.
Da je bilo odprtje prostorne in po 
najnovejših standardih urejene prodajalne 
še atraktivnejše, je s svojo navzočnostjo 
poskrbela miss Slovenije 2007 Tadeja 
Ternar. Simpatična Prekmurka se je s 
prvimi obiskovalci fotografirala in dajala 
avtograme. Sodelovanje Lisce z miss 

Slovenije pa seveda še ni končano, saj 
jo bo ta oblekla za svetovno izbiranje, ki 
bo 1. decembra na Kitajskem, z oblačili 
najnovejših kolekcij pa jo bo opremljala 
celotno obdobje njenega mandata.
Ob odprtju prenovljene in največje Liscine 
prodajalne je njen generalni direktor Goran 
Kodelja na tiskovni konferenci spregovoril 

Srečanje ljudskih pevcev

Pod novim imenom Skupaj se znajdemo mi 
je potekalo letošnje srečanje pevcev ljudskih 
pesmi, ki je bilo 8. junija na sevniškem 
gradu v sklopu sevniškega grajskega 
poletja. Organizator srečanja Javni sklad 
za kulturne dejavnosti Območne izpostave 
Sevnica je zbral pevce in pevke iz občine 
Sevnica. Nastopilo je kar devet skupin, ki 
so nam z izbranimi pesmi približali ljudsko 
izročilo. Vse nastopajoče skupine: ljudske 
pevce z Blance, DU Sevnica - Prijatelji, 
ljudske pevke s Telč, ljudske pevke 
Solzice, ljudske pevke Šmarčanke, pevsko 
skupino Lokvanj, ljudske pevce Boštanj in 
Fante s Preske je spremljala in strokovno 

ocenila Vesna Sever. S svojim prihodom 
in nagovorom je vse v dvorani Alberta 
Felicijana pozdravila podžupanja Breda 
Drenek - Sotošek. Vsekakor lahko upamo, 
da bo tovrstno srečanje zbralo ljubitelje 
ljudskega petja tudi prihodnje leto.
 
Vanja Kopar, JSKD OI Sevnica

tudi o poslovnih rezultatih prvega polletja 
– prodaja v Sloveniji se je v omenjenem 
času povečala 28 odstotkov v primerjavi z 
istim obdobjem lani, čisti dobiček v prvih 
petih mesecih pa je štirikrat večji kot v 
istem obdobju lani in znaša 1,04 milijona 
evrov.

Vir: Lisca d.d.

Aktualno iz HE Boštanj in Blanca

Že dobro leto poskusno obratuje HE 
Boštanj, infrastrukturne ureditve so 

večinoma že končane. Zdaj urejajo 
kolesarsko stezo med boštanjsko graščino 
in bencinskim servisom v Boštanju. 

Preostali del kolesarske steze je še v fazi 
projektiranja, predvidoma septembra letos 
bo objavljen javni razpis za izbiro izvajalca 
gradbenih del.
Po brvi čez reko Savo Šmarčna–Breg, kjer 
potekajo dela, se bomo lahko sprehodili 
predvidoma letos septembra, ko bo potekel 
rok za končanje del. Zaradi zgrajenega 
nadvoza nad železniško progo so odpravili 
oba železniška nivojska prehoda na 
Orehovem. Celostno podobo zaokrožata 
košnja in urejanje brežin akumulacijskega 
bazena HE Boštanj.
Do maja 2009 naj bi bila zgrajena HE 
Blanca, kjer dela potekajo v skladu s 
terminskim načrtom, operativni začetek 
del pa je predviden že v avgustu. Objavljen 
je javni razpis za celoten akumulacijski 

bazen HE Blanca, kar zadeva energetsko 
infrastrukturo in vodnogospodarske 
ureditve. Pripravljajo se razpisi za ureditev 
cest na levem (cesta R3 679) in desnem 
(cesta G 15) bregu reke Save. Z ministrstva 
za okolje in prostor je mogoče ta mesec 
pričakovati izdajo gradbenega dovoljenja 
za akumulacijski bazen. Druge ureditve 
komunalne infrastrukture so v fazi 
projektiranja.
Aktivnosti z gradnjo hidroelektrarn na 
spodnji Savi boste krajani od zdaj lahko 
spremljali tudi na spletni strani (www.
infra.si).

Vir: INFRA, d. o. o.

Kolesarska steza v gradnji 
(Foto: Sandi Kovačič)

DU Sevnica - Prijatelji

ocenila Vesna Sever. S svojim prihodom 

Fantje s Preske

Ljudske pevke Šmarčanke 

Generalni direktor Lisce Goran Kodelja in 
lastnik licence za Miss Slovenije

Zdravko Geržina
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Srečanje harmonikarjev

Na Studencu je bila sobota, 30. junija, spet 
v znamenju harmonike. Potekalo je 27. 
srečanje harmonikarjev, ki je bilo hkrati 
izbirno za zlato harmoniko Ljubečne, v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti, Območne izpostave Sevnica 
v sodelovanju s Kulturnim društvom 

Studenec. Na harmoniko je zaigralo kar 
49 harmonikarjev. Izbiranje za polfinalno 
srečanje je opravil strokovni spremljevalec 
Zoran Kolin. Vanj so se uvrstili: Žan 
Bregar, Peter Kuder, Rok Zupančič, 

Matic Markeljc, Sandra Murgelj, Domen 
Šergan, Dejan Hudoklin, Jožica Hočevar, 
Katja Lužar, Tomaž Lipej, Stojan Imperl, 
Damjan Žerjav, Tone Perc ml., Martin 
Perc, Ivan Srpčič, Franc Kreže in Milan 
Praznik. Nastopajoče in obiskovalce so 
pozdravili Mihael Metelko, predsednik KS 
Studenec, ter Andreja Janc, predsednica 
KD Studenec, in župan Kristijan Janc, ki 
sta podelila posebne nagrade najmlajši 
udeleženki Kaji Jelinič, najstarejšemu 
harmonikarju Ivanu Zavrlu, Jožici 
Hočevar, ki je bila najboljša domačinka, 
Klemenu Krežetu, ki je zmagal po izboru 
občinstva, in Stojanu Imperlu, ki je bil 
najbolje ocenjen. 
 
Vanja Kopar, JSKD OI Sevnica

Podelitev nagrade najmlajši udeleženki

Podelitev nagrade najbolje ocenjenemu

Prižgimo luč, ljudje!

V nedeljo, 17. junija, je bila na Brunku 
dobrodelna prireditev za obnovo cerkve 
sv. Treh kraljev s pomenljivim naslovom 
Prižgimo luč, ljudje! Prireditev sta 
organizirali občini Radeče in Sevnica. Na 
prireditvenem prostoru so se predstavila 
različna društva iz obeh občin, ki so ubrano 
zapolnila dogajanje med sveto mašo in 
osrednjim koncertom, na katerem so 
nastopili Jerca Merzel, Elda Viler, Nuška 
Drašček, Rok Kosmač, oktet Deseti brat, 
VIS Sv. Peter iz Radeč, ansambel Cvet in 
pobudnice dogodka ljudske pevke Solzice. 
Med dogodkom je v Marijini kapeli 
potekala tudi razstava slik slikarja Bojana 
Sumraka. Organizatorje in obiskovalce sta 
s svojim obiskom in odprtostjo počastila 

evroposlanec Lojze Peterle in veleposlanik 
republike Avstrije Valentin Inzko, ki sta 
tudi sama prispevala finančna sredstva 
za obnovo cerkve. Na prireditvi so bili 
tudi župan občine Radeče Matjaž Han, 
podžupani občine Sevnica Srečko Ocvirk, 
Breda Drenek-Sotošek in Rudi Dobnik ter 
nekateri predsedniki krajevnih skupnosti iz 
obeh občin. Organizatorji smo z dogodkom 
in obiskom zadovoljni. Nedvomno je, da 
smo z letošnjim dogodkom, ki bo postal 
tradicionalen, izpolnili svoj namen in 
»prižgali luč« v pomenu povezovanja obeh 
občin in združevanja različno mislečih, s 
skupnim ciljem, da ohranimo ta edinstven 
kulturnozgodovinski spomenik na Brunku. 
Hvala vsem, ki nas pri tem podpirate!

Petra Majcen

1. Oprava, ki sije.
2. Rok Kosmač v elementu
3. Lično urejene stojnice zeliščarjev
    iz Loke
4. Referent za turizem v akciji
5. Solzice
6. Umetnik Sumrak ob predaji
    čudovite slike

Odlični voditelj Sinjo v akciji 
(Foto: Petra Majcen) 1

2

3

4

5

6
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Pohod z lučkami in kresovanje v 
Šentjanžu

Letošnje šentjanško praznovanje smo 
obogatili še z novo dejavnostjo. Članice 
Društva prijateljev mladine Šentjanž 
smo pripravile 23. junija za vse otroke 
in njihove starše pohod z lučkami. Pred 
mrakom smo se zbrali pred šolo, nato pa šli 
čez Češnjice mimo Gaberc do Kotarjevega 
kozolca. Preden smo zakurili kres, smo 

vse otroke povabile k igram, ki smo jim 
jih pripravile. Na koncu so se tudi starši 
preizkusili v vlečenju vrvi. Seveda pri tem 
niso manjkali smeh in zaslužene nagrade, 
ki smo jih pripravili skupaj s Konjeniškim 
društvom Šentjanž. Vrhunec večera je 
bilo kurjenje kresa, ki so ga pripravili 
in zakurili člani Konjeniškega društva 
Šentjanž. Ti so poskrbeli tudi za veselo 
nadaljevanje večera. Čeprav je bila letos 
tovrstna prireditev premierna, verjamemo, 
da se čez leto dni spet snidemo. Helena Hribar

TDŠ: organizirano z lučkami do kresa

Popravek!

V glasilu Grajske novice, junij 2007, letnik 
V, številka 2, je bil objavljen članek o 
projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna. 

Članek se nanaša na ocenjevanje, ki ga je 
opravila komisija Turistične zveze občine 
Sevnica. Ocenila je tudi šolo Ane Gale 
v Sevnici, ki je bila potem predlagana za 
regijsko ocenjevanje poleg osnovne šole 
Blanca. 

Pri prepisovanju se je zgodila napaka 
in šola Ane Gale ni bila vpisana kot 
predlagana za regijsko ocenjevanje. Za 
napako se vam iskreno opravičujemo.

Vir: TZOS

Presenetili smo pisateljico Nejko 
Omahen

Naši devetošolci so vsa ta leta pridno brali, 
da so dočakali dan, ki je napočil v petek, 
1. junija. Prišla nas je obiskat mladinska 
pisateljica Nejka Omahen, ki se je rodila 
6. februarja 1983, torej je stara komaj 24 
let. Seveda ni čudno, da obvlada najstniške 
teme in težave. 
Vsi, ki smo nastopali, smo bili v kulturnem 
domu že ob 7.30, saj smo vneto vadili in 
postavljali sceno. Prvi del programa, ki je bil 
namenjen učencem nižje stopnje, se je začel 

ob 9. uri. Nastopili so mladi gledališčniki 
iz Loke, mažoretke, harmonikar, mlada 
pevka, učenci gledališke skupine pa so se 
vživeli v Življenje kot v filmu, kar je ena 
pisateljičinih prvih uspešnic, po kateri je 
bil posnet tudi film. Med nastopajočimi 
je vladala še večja trema, ker smo vedeli, 
da si bo pisateljica vse skupaj ogledala iz 
prve vrste. Ob 10. uri se je prvi del končal 
in imeli smo odmor, da smo se oblekli, 
naličili in pripravili pripomočke. Pred 
11. uro so se začeli zbirati zlati bralci in 
preostali učenci, od četrtega razreda 
naprej. Program je vseboval igrane 
odlomke iz Nejkine knjige Dež. Po koncu 
programa je bila glavna Nejka Omahen. 
Učenci so ji postavili veliko vprašanjih. 
Izvedeli smo tudi to, kako nastajajo njene 
zgodbe, kateri študij končuje, kaj počne 
ob prostem času, predvsem pa, da je 
zelo prijazna gospodična, ki živi povsem 
vsakdanje življenje. 
Na koncu so zlati bralci dobili priznanja 
in knjige. Skupaj so se fotografirali s 
pisateljico, potem pa je bilo programa 

konec. Gledalci so odšli, mi pa smo 
pospravili sceno in si odstranili make-up. 
Bilo je res razburljivo, ker nismo vedeli, ali 
smo njeno zgodbo uprizorili tako, kot si jo 
je zamislila. Na srečo pa je bil na njenem 
obrazu ob odhodu nasmeh in to je bila za 
nas največja nagrada. Menda je na koncu 
celo izjavila, da na marsikateri drugi šoli 
ne pripravijo tako pestrega programa, v 
katerega bi vključili njene knjige. Mar ni 
to tudi pohvala?

Manja Križnik, Katarina Puc, Sanja 
Slemenšek, učenke 8. razreda, OŠ Sava 
Kladnika Sevnica

Sevniški zlati bralci 2006/07

Prizor iz Nejkine zgodbe Dež

Piknik ob koncu pouka
 
Pa smo dočakali konec šolskega leta. Vsi 
smo se ga veselili, učitelji in učenci, saj 
po napornem delu vedno sledi prijeten 
počitek. Ker smo majhna šola, vse 
odločitve sprejemamo skupaj. Tako smo se 
odločili, da bomo imeli piknik. 
 Pred šolo imamo prijetno senco, kamor 
smo postavili mize in stole. Otroci so 
pripravili pribor, narezano zelenjavo, 
kozarčke za pijačo. Gospa Romana 
nam je spekla hrenovke. Te so boljše kot 
katerakoli vrsta čokolade ali bonboni. 
Gostija se je začela. Kramljanje za mizo je 
potekalo na temo počitnic. Otroci so hiteli 
pripovedovati, kaj vse bodo delali. Poleg 
dela, ki se na kmetijah vedno najde, bodo 
nekateri odšli tudi na morje, k babicam in 
v hribe. 

 Ko smo pojedli, smo se v šolskem parku še 
malo poigrali, nato pa je bil čas za odhod. 
Ko spremljaš mlade nadobudneže, kako 
odhajajo, si vedno v misli zapišemo - še 
ena generacija.
 Po odhodu učiteljice smo pospravili 
dvorišče, učilnice in zaprli vrata. Kmalu 
bo novo šolsko leto. Uživajte v počitnicah.
  
Nataša Pozderec in učenci OŠ Ane Gale 

Petdeset let Muce Copatarice

Otroci vrtca in učenci od 1. do 5. razreda 
devetletke OŠ Milana Majcna Šentjanž so 
sodelovali pri projektu Muca Copatarica. 
Učenci so pridno brali pravljice in pesmice 
o mucah, sodelovali v likovnih, plesnih 
in glasbenih delavnicah. Projekt smo 
zaokrožili s kulturnim programom za 
starše, ki je bil 7. junija v telovadnici šole. 
Ob tej priložnosti so vsi pridni bralci dobili 
tudi priznanja. 

Učiteljice I. in II. triade
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Kulturni program za starše
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Izlet v ZOO Zagreb

Dan državnosti, 25. junij, smo hoteli 
kar najbolje izkoristiti, zato smo člani 
Mladinskega društva Šentjanž organizirali 
izlet v ZOO Zagreb. Avtobusa nam ni bilo 
težko napolniti, saj so ta dan vsi hoteli z 
nami. Zbrali smo se v čudovitem poletnem 
jutru sredi Šentjanža. Ob 8. uri smo se 
veselo odpeljali novi dogodivščini naproti. 
Pot nas je vodila skozi Krško in Obrežja 
do Zagreba. Ko smo prišli do cilja, smo se 
vsi z velikim veseljem odpravili raziskovat 
zagrebški živalski vrt. Že na vstopu smo 
bili presenečeni nad urejenostjo in čistočo. 

Kljub vsej lepoti, ki jo premore ZOO, smo 
vsi pogrešali najpogostejši živali, ki smo si 
ju želeli ogledati. To sta dolgovrata žirafa 
in nenadomestljivi slon. Vendar ima 
vrt toliko drugih živali, da smo vse svoje 
zanimanje usmerili v krokodila, povodnega 
konja, ki je poziral fotografom, in 
raznovrstnim pticam. Ne smemo pozabiti 
na norčave opice in igrive medvede. Ko 
smo si vse ogledali, si je marsikdo privoščil 
sladoled ali osvežilno pijačo v hladni 
senci. Po končani ohladitvi smo se zbrali 
na avtobusu in se odpeljali domov. ZOO 
Zagreb smo vsi zapustili z lepimi občutki. 
Člani mladinskega društva smo bili zelo 

veseli, da nam je izlet popolnoma uspel, 
udeleženci pa so izrazili željo, da bi kaj 
podobnega kmalu ponovili. Obljubimo, da 
bomo. Le kraj bomo zamenjali.

Mladinsko društvo Šentjanž

Športno plezanje v Sevnici

V okviru PD Lisca so v Sevnici marca 
ustanovili Športnoplezalni odsek Aranea. 
Treningi športnih plezalcev so bili dvakrat 
na teden na umetni plezalni steni v 
Športnem domu Sevnica. V poletnih 
mesecih si bodo športni plezalci nabirali 
izkušnje v plezališčih, septembra pa bodo 
spet začeli treninge v Športnem domu 
Sevnica. Takrat načrtujejo tudi športno 
plezanje za osnovnošolske otroke. Odsek 

vsak mesec organizira športnoplezalni 
izlet v plezališča po Sloveniji in v sosednje 
države. 
V aprilu je potekala začetna šola športnega 
plezanja, ki jo je vodila Aleksandra Voglar iz 
Posavskega alpinističnega kluba. Udeležilo 
se je je devet plezalcev, ki so postali z 
uspešno opravljenim izpitom pripravniki 
športnega plezanja. Prvomajske praznike 
so športni plezalci preživeli na taboru v 
Rovinju, v maju pa so plezali v plezališču 
Kamnik pri Celju (www.spo-aranea.net). 

 
Vesna Novak

Plezalci v Rovinju (Foto: Matic Podmenik)

Tekmovanje za čiste zobe
osnovnih šol

Tudi v občini Sevnica je potekalo 24. 
tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani 
osnovnih šol Slovenije.
V tekmovanje so bile vključene vse šole 
v občini Sevnica: Osnovna šola Blanca, 
Osnovna šola Šentjanž, Osnovna šola 
Krmelj, Osnovna šola Loka, Osnovna šola 
Tržišče, Osnovna šola Boštanj, Osnovna 
šola Studenec, Osnovna šola Ane Gale 
Sevnica.
Na vseh šolah so bili nagrajeni zmagovalni 
razredi:
Osnovna šola Blanca – 4. r. osemletke 
Osnovna šola Šentjanž – 5. r. devetletke
Osnovna šola Krmelj – 1. r. devetletke 
Osnovna šola Loka – 4. r. osemletke 
Osnovna šola Tržišče – 4. r. 
Osnovna šola Boštanj – 2. a r. devetletke 
Osnovna šola Studenec – 4. r. osemletke
Osnovna šola Ana Gale. Tam so otroci s 
posebnimi potrebami, nagrajeni so bili vsi 
učenci.
Stomatološka sekcija Slovenije je otroke 
obdarila z zobno pasto in priznanjem.
S pomočjo donatorjev, ki se jim ob tej 
priložnosti lepo zahvaljujemo, so bili 
nagrajeni z vibracijsko zobno ščetko, ki je 
otrokom nov izziv.

Vladimira Tomšič

OŠ Ane Gale

OŠ Blanca

OŠ Boštanj

OŠ Krmelj

OŠ Loka

OŠ Studenec

OŠ Šentjanž

OŠ Tržišče
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Atletika

V nedeljo, 13. maja, je bil v Šmarjeških 
toplicah 13. šmarješki tek, ki se upošteva za 
dolenjski pokal in v akcijo Slovenija teče. 
Teka so se udeležili tudi nekateri atleti 
AK Sevnica. Najbolj sta se izkazala Robert 
Lendaro (1. mesto v svoji kategoriji) in 
Stojan Švigelj, ki sta pri moških na osem 
kilometrov dolgi progi osvojila absolutno 
2. in 3. mesto. Na 2000 metrov dolgi progi 
sta v kategoriji do 15 let pri zmagala pri 
fantih Klemen Lendaro in dekletih Sara 
Karlovšek. 
Atleti AK Sevnica so uspešno nastopili kar 
na nekaj tekmah. Najprej sta bila odlična 
Lucijan Sinkovič (2. mesto – 2:35,54) 
in Miha Povšič (3. mesto – 2:36,56) v 
Novem mestu na področnem prvenstvu za 
srednje šole, ki sta precej popravila osebni 
rekord na 1000 metrov. Tudi na tekaškem 
prazniku v Radencih, kjer je nastopilo več 
kot 6000 udeležencev, sta dobro nastopila 
Robert Lendaro, ki je osvojil 4. mesto na 
21 kilometrov v svoji kategoriji, in Stojan 
Švigelj, ki je osvojil 3. mesto absolutno 
na 10 kilometrov. Na atletskem mitingu v 
Ljubljani je Alenka Radej osvojila 3. mesto 
na 1500 metrov, Miha Povšič je z novim 
osebnim rekordom na 800 metrov pri 
članih dosegel 4. mesto.
V petek, 22. maja, je bil v Domžalah 
Atletski miting Domžale 2007. Tu je na 
eno miljo zmagala Alenka Radej, druga je 
bila Maja Teraž. 
V nedeljo, 27. maja, je bil v Straži 2. straški 

tek. Na sedem kilometrov dolgi progi sta 
v svoji kategoriji zmagala Robert Lendaro 
in Stojan Švigelj, medtem ko je bil Stanko 
Verstovšek tretji. Med pionirji na 500 
metrov je zmagal Klemen Lendaro.
V soboto, 9. junija, in v nedeljo, 10. junija, 
je bil v Celju Atletski pokal Slovenije za 
člane in članice. Udeležili so se ga tudi 
trije atleti AK Sevnica. Dobro formo 
je potrdil Borut Veber, ki je pri članih 
dosegel dvojno zmago. V soboto je zmagal 
na 1500 metrov, v nedeljo pa še na 800. 
Maja Teraž je osvojila 4. mesto na 3000 
zapreke, medtem ko je bila Alenka Radej 
šesta na 1500 metrov. 
V soboto, 16. junija, in v nedeljo, 17. junija, 
je bilo v Mariboru državno prvenstvo za 
mlajše mladince. Udeležila sta se ga tudi 
atleta AK Sevnica. Lucijan Sinkovič je 
osvojil bronasto medaljo na 1500 metrov 
in zelo izboljšal osebni rekord. Na 800 
metrov si je pritekel 5. mesto, medtem ko 
je Miha Povšič osvojil 4. mesto na 1500 
metrov in 6. mesto na 800 metrov.
V Črnomlju je bil v nedeljo, 17. junija, 5. 
Jurjev tek, ki šteje za pokal Dolenjskega 
lista. Izkazal se je Robert Lendaro in 
osvojil absolutno 2. mesto, v svoji kategoriji 
pa zmagal. V svoji kategoriji sta bila Matej 
in Jan Samide druga, Klemen Lendaro pa 
tretji.
V četrtek, 28. junija, je bil v Velenju 12. 
mednarodni miting Velenje 2007, ki je 
tudi miting Evropske atletske zveze (EAA). 
Nastopili so atleti iz 25 držav. Izkazal se 
je Borut Veber in z osebnim rekordom 

(1:50,78) osvojil 2. mesto na 800 metrov. 
Prav tako je odlično tekel Miha Povšič, ki je 
z osebnim rekordom 3:36,01 pri mladincih 
na 1000 metrov osvojil prav tako 2. mesto. 
Tretji je bil Lucijan Sinkovič, prav tako na 
1000 metrov.
V soboto, 30 junija, in v nedeljo, 1. julija, 
je bilo na Ptuju državno prvenstvo za 
mlajše članice. Maja Teraž je predvsem 
odlično tekla na 3000 metrov zapreke in 
z osebnim rekordom 11:26,49 osvojila 
2. mesto, medtem ko je na 1500 metrov 
osvojila bronasto medaljo. Dopoldne je 
bil v sklopu tega prvenstva tudi mnogoboj 
za mlajše. Pri letniku 1996/97 je Sara 
Karlovšek v troboju osvojila 3. mesto. Na 
300 metrov je s časom 50,67 zmagala.
V soboto. 7. julija, in nedeljo, 8. julija, je 
bilo Na Ravnah na Koroškem državno 
prvenstvo za starejše mladince. Na tej 
tekmi so nastopili tudi atleti AK Sevnica. 
Najboljša je bila Maja Teraž, ki je osvojila 
srebrno medaljo na 3000 metrov zapreke. 
Izkazal se je tudi Miha Povšič, ki je s 
časom 16:23,26 na 5000 metrov osvojil 4. 
mesto in za več kot minuto izboljšal osebni 
rekord.
V soboto, 7. julija, pa je bil v Dolenji vasi 
pri Ribnici 6. tek po Lončariji. Tudi tu so 
se Sevničani dobro izkazali, saj je Robert 
Lendaro zmagal na 9,5 kilometra dolgi 
progi. Matej in Jan Samide sta zmagala 
v svoji kategoriji, medtem ko je Robert 
Lendaro osvojil 2. mesto. 
      
Rafko Povhe

Šolsko tekmovanje Kaj veš o 
prometu

Občina Sevnica je v sodelovanju z 
občinskim svetom za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu v maju izpeljala 
tekmovanje z naslovom Kaj veš o prometu, 
ki so se ga udeležili osnovnošolci iz petih 
osnovnih šol občine.
Tekmovalci so izpolnjevali testne pole 
iz cestnoprometnih predpisov, po mestu 
Sevnica so se preizkusili v pravilih vožnje 

s kolesom in na koncu še spretnostno 
vožnjo na poligonu. Vsi udeleženci so 
prikazali zelo dobro poznavanje predpisov 
in spretnosti, zato je bil boj za najboljšega 
tekmovalca težek. Po dodatnem preizkusu 
teoretičnega znanja je glavno nagrado 
– gorsko kolo in uvrstitev na državno 
prvenstvo – zasluženo prejel Tadej 
Strojanšek iz OŠ Blanca pod mentorstvom 
Daniela Žnidariča. Tadej se je v Kranju 
udeležil 16. državnega prvenstva in izmed 
68 tekmovalcev zasedel 11. mesto.

Vsi udeleženci občinskega tekmovanja 
so šli ob koncu šolskega leta na nagradni 
izlet v Ljubljano in se preizkusili v vožnji 
v vozilih za karting. Tudi štirikolesna 
vozila jim niso povzročala večjih težav pri 
spretnostni vožnji.
V prihodnjem letu bo podobno tekmovanje 
za vse osnovne šole spomladi, vključevalo 
pa bo vožnjo v krožnem križišču. Ob koncu 
bo spet na vrsti izlet.

Petra Biderman

Policija - obvestila

Najprej vsem bralcem lep počitniški 
pozdrav. V tokratnem članku naj vas 
opozorim na morebitne malenkosti pri 
vašem vsakodnevnem ravnanju, s čimer 
boste lahko veliko pripomogli k temu, da 
boste živeli varneje in manj stresno.
Med svojo daljšo odsotnostjo z doma se 
dogovorite s sosedi oziroma sorodniki, 
da popazijo na vašo hišo tako, da vam 

pobirajo pošto iz nabiralnikov in vam 
prezračujejo stanovanje. Tako boste 
preslepili morebitne vlomilce z vtisom, da 
hiša ni zapuščena. Priporočljivo je tudi, 
da na časovno stikalo vežete kakšno luč v 
stanovanju in bo v večernem času gorela, 
kot da je nekdo v stanovanju. Če imate v 
stanovanju vrednejše predmete ali večjo 
količino denarja, shranite to v trezor, za 
še boljše varovanje pa se lahko dogovorite 
tudi z eno izmed varnostnih služb, ki vam 
bodo ponudile svoje storitve. 
Ob obisku bazenov in raznih kopališč ne 
imejte pri sebi vrednejših predmetov, te 

shranite v tamkajšnjih omaricah oziroma 
trezorjih. Tako boste primerno poskrbeli 
za svoje imetje. Na pozabite, da rek 
»priložnost dela tatu«, še kako drži.
Tudi tokrat opozarjam vse voznike, da je 
spoštovanje prometnih predpisov ključ do 
varne udeležbe v prometu. Ob odhodu 
z doma upoštevajte tudi morebitne 
nepredvidene zastoje na cesti in pojdite 
od doma prej, da vam ne bo treba po 
nepotrebnem pritiskati na plin. S tem 
seveda ogrožate sebe in druge.

Jože Sladič
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kolumna, horoskop

Evino življenje

Vstopila sem na bus. Vsa zaspana in 
potečkana, še bi spala. Ko me je ura prebudila 
zjutraj ob petih, nisem natančno vedela, kje 
sem in zakaj slišim neprijetne zvoke. Težko 
sem se ločila od sanj in razum mi je počasi 
bistril misli. Juhu, v tistem trenutku me je 
prešinilo, gremo na koncert. To je misel, ki 
me je držala pokonci tako dolgo, da se mi 
je uspelo privleči na bus, in že sem videla 
moj sedež ter na njem Evo, kako nadaljuje 
začete sanje. Pot do Münchna je dolga. Jana 
in Nina sta me utrujali z nekim pogovorom, 
potniki so vkrcani, potovanje se je začelo. 
Aerosmithi, prihajam. Zaprla sem oči in 
potonila v spanec.
Počasi sem zaslišala glasove okrog sebe. Oči 
še nisem hotela odpreti. Navidezni spanec je 
dobra krinka, da brezskrbno poslušaš ljudi 
okoli sebe in se ob tem neznansko zabavaš. 
Nine in Jane ni bilo slišati. Iz radia se je 
slišala prijetna glasba Smithov. Na licih 

sem čutila prijetno toploto, ki jo je hladila 
klima. Moja potujoča blazinica je prijetno 
objemala moje lice. Nina najbrž spi kot top 
poleg mene. Malo se še pocrkljam, potem pa 
»dober dan«.
Zaslišim Nino in Jano, kako se krohotata še 
z nekaterimi neznanimi glasovi zadaj v busu. 
Ups, kdo sedi poleg mene? Na pol odprem 
oči in pogledam spodnji konec mojega 
sopotnika. Jeans na moškem telesu, roke 
spuščene ob telo, prave moške roke, na levi 
zapestnica iz usnja. Takrat sem postala malo 
nagajiva. V mojem navideznem spanju sem se 
naslonila na sopotnika in zašepetala: »Jana, 
kje smo?« Verjemite mi, sledilo je nepozabno 
presenečenje. »Kaj je mala, bomo odprli te 
lepe oči? Malo sem že nestrpen.« Preplavil 
me je prijeten občutek in oči sem pod vekami 
dobesedno izbuljila. Nasmeh mi je prilezel na 
usta. Moj neznanec. Nesporno. Njegov vonj, 
pomešan z vonjem sveže majice. Dajal mi je 
občutek varnosti.
Nasmejala sva se in pogovor je stekel. 

Povedal mi je, kako je z Nino zamenjal sedež 
in jo moral za to pošteno podkupiti. Ostal je 
brez črne športne kapice. Potem, kako je svet 
majhen, da se takole srečamo po dolgem času 
na busu v tujino. Klepetala sva o koncertu, 
o vsem in še čem. Čutila sem njegovo 
sproščenost in mu jo vračala. Koncert je minil 
nepozabno. Njegove oči so me vseskozi božale 
in čuval me je kot svojo »malo«. Jana in Nina 
sta uživali v družbi in vse je bilo popolno.
Zdaj pa bi rada delila nekaj iskrenosti z Vami, 
moji bralci. Niti enkrat nisem pomislila na 
Luko. Ne vem, kako si naj to razlagam in kaj 
to pomeni. Vem le, da bom zaupala svojim 
občutkom in uživala v prijetnih poletnih 
dogodkih, ki se mi ponujajo.

Ljubezen vedno ustvarja, nikoli ne uničuje.

Lupčka.

HOROSKOP
LEV (23. 7.–23. 8.)
Vaša čustva se bodo stabilizirala in 
spoznali boste, da ste hoteli preveč 
posegati v čustva ljubljene osebe. S tem 
spoznanjem boste zaživeli polno poletje 
in končno začeli gledati tudi nase. 
Odprla se vam bodo vrata, ki so bila 
videti neskončno zaklenjena. Vsebina 
za vrati vas bo pozitivno presenetila.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Plujete mirno plovbo in ulov je 
velik. Naj vas to ne preslepi, da boste 
pozabili na vsakodnevno pozornost 
in spoštovanje do oseb, ki neposredno 
obkrožajo vaše življenje. Držite ta 
ritem, poskrbite pa tudi za fizično 
kondicijo. V dejavnosti prostega časa 
vključite partnerja.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Končno se boste nehali spraševati, 
kako in kaj bo. Živite življenje zdaj 
za sedanje zadovoljstvo svojega uma 
in telesa. Odlično vam bo šlo tudi na 
poslovnem področju. Čas za počitek 
bo prišel in obnovili se boste s pomočjo 
ljubljene osebe. Prepustite se ji, ne bo 
vas razočarala.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Romanca je samo romanca in čeprav 
se ni razvila v resno ljubezen, vam je 
omogočila veliko spoznanj o sebi in 
svetu, v katerem živite. Čeprav se boste 
hoteli umakniti, vam to nikakor ne bo 
uspelo. Ne trmoglavite in prepustite 
se družbi. V službi boste malo nergali, 
vendar vas bodo sodelavci prijetno 
presenetili.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Spet preveč premišljujete in kar neko-
liko vas bo miselno zaneslo. Ne skrbite, 
rešil vas bo prijatelj. Popeljal vas bo 
nekam, kamor ste si že dolgo želeli 
iti. Našli boste star predmet. Spomnil 
vas bo na stare stvari in vas pripeljal 
do starega poznanstva. Ta mesec se bo 
vse vrtelo v spominu za nazaj in vas 
postavilo na pot novega.

KOZOROG ( 22. 12.-20. 1.)
Ne tarnajte, ampak začnite delati. Ko 
boste enkrat začeli, vas ne bo mogoče 
več ustaviti. Nastal bo izdelek, ki vam 
bo dal lastno zadovoljstvo in blaginjo 
za nekaj časa. Ne pozabite na dopust. 
Poletje se končuje, vi pa še kar doma. 
Partner bo vesel izleta in obeta se vam 
nepozabno doživetje.

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Človek, ki vas opazuje, vam želi pris-
topiti, pa ni dovolj močan. Popustite 
malce svojo držo in ne bo vam žal. Ko 
hodite po svetu, hodite z odprtimi očmi. 
Neznanec vas bo presenetil z novico, 
ki jemlje sapo. Navdušenja ne boste 
skrivali. Pozitivnih sprememb se bo 
razveselila tudi vaša ljubljena oseba, ki 
vas bo obdarila.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Avgust bo vaš sanjski mesec. Želje se 
vam bodo uresničevale kar po tekočem 
traku. Pa vendar se bo zataknilo, saj 
je vprašanje človek. Ima čustva in 
globoko razmišlja, ni površen. Treba 
se bo potruditi in rezultati bodo znani 
v prihajajočem obdobju. Srečno, tukaj 
imate usodo v svojih rokah. 

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Pri vas velja samo akcija. Ne prenesete 
poslovnih idej, ki so oddaljene od 
dejanske realizacije. Ne prenesete part-
nerjevega tarnanja, ki nič ne ukrene. 
Ne jezite se, čaka na vašo odločitev. In 
zgodila se bo. V avgustu se bo poslovno 
obrnilo na bolje, svojo ljubljeno osebo 
boste popeljali na nepozabno doživetje. 
Avgust bo ena sama akcija.

BIK (21. 4–21. 5.)
Nenehno se sprašujete, ali ste naredili 
prav. Ta mesec bo dokazano, da je bilo 
še kako prav. Vaša odločitev se bo ob-
restovala v materialnem in duhovnem 
pomenu. Zasijali boste v polni podobi. 
V tem navalu sreče ne pozabite, da je 
treba to deliti. Partner vam bo hvaležen 
in vam bo podaril nekaj trajnega. 

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Razkrinkani ste in vse skupaj se bo iz-
teklo zelo posrečeno. Dogodek še dolgo 
ne bo šel iz glave vaši najbližji osebi. 
Pomagala vam bo pri izbiri predmeta, 
na katerega nakup se že dolgo priprav-
ljajte. Upoštevajte njene argumente, ne 
bo vam žal. V službi boste zasluženo 
pohvaljeni in nagrajeni. Niste se zas-
tonj znojili v vročini.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Mešetarjenje s finančnimi doku-
menti bo končno omogočilo nekaj 
zaslužka. Vendar naj vam to ne bo 
naivna spodbuda za naprej. Dobro 
premislite, preden boste začeli novi 
posel. Priporočamo, da se raje spustite 
temeljiteje v partnerski odnos. Partner 
ne bo večno potrpežljivo čakal. V 
avgustu je priložnost, da rešite ta del 
življenja.
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razvedrilo

Nagrade za avgustovsko številko:

1. Steklena elektronska osebna tehtnica,
    ki jo podarja RTV servis in trgovina
    Majcen Sevnica.
2. Moško striženje, ki ga podarja frizerski
    salon Milena Skrinjar s.p., Dol. Boštanj.
3. Ležalna podloga za na plažo,
    ki jo podarja Lisca, d. d., Sevnica.
4. Majica KŠTM, ki jo podarja
    KŠTM Sevnica.
5. Karti za kino v Sevnici, ki ju podarja
    KŠTM Sevnica.
6. Napenjali, ki ju podarja
    Kopitarna Sevnica.

Vsa pravilno rešena gesla 
pošljite

napisana na dopisnicah 
najpozneje do

 15. avgusta 2007 na:

KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica

Vsi izžrebanci bodo o nagradi
obveščeni po pošti.






