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Beseda 
odgovorne 
urednice

Bliža se novo leto in z njim prelep 
decembrski čas. V domovih pričaramo 
praznično ozračje in ulice se spremenijo 
v razstavo različnih novoletnih okraskov. 
Ste mogoče že kdaj pomislili, koliko 
električne energije porabimo za to in 
koliko prekomerne svetlobe je v odprtem 
okolju?
Zemlja je ena sama. Ogroža jo prekomerna 
svetloba, zato govorimo o svetlobni 

iz grajske skrinje
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onesnaženosti okolja. Varstvo narave 
pred škodljivim delovanjem svetlobnega 
onesnaževanja, varstvo bivalnih 
prostorov pred motečo osvetljenostjo 
zaradi razsvetljave nepokritih površin, 
varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo 
astronomskih opazovanj pred sijem neba 
in zmanjšanje porabe električne energije so 
zelo pomembna stvar. Ves svet se zavzema 
za zmanjšanje teh škodljivih vplivov.
Da bi tudi v naši občini pripomogli k temu, 
smo se odločili za nekatere spremembe. 
Več o tem v prispevku iz številke Grajskih 
novic, ki jo pravkar držite v rokah. Hvala 
za podporo.

Kamenček v mozaiku smo mi.

Petra Pozderec

PODATKI O GLASILU

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih 
novic, št. 091-0002/2007, z dne 11. 4. 2007, ki jo je sprejel 
Svet zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11. 4. 2007. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica.

Naklada 6.250 izvodov. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o. 

Uredniški odbor: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej 
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar, 
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Boštjan 
Gabrič, Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.

Lektoriranje: Saša Kralj prispevki za rubriki Šolski zvonec in 
Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.

Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.

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

Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi 
ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.

Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedil. 
Prispevkov in fotografij ne vračamo.

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

Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: info@kstm.si, tip@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in info@kstm.si 
Telefon: 07 81 61 070 (KŠTM Sevnica); www.kstm.si

Prihodnja številka bo izšla decembra 2007, prispevke in 
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. novembra 
2007. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa 
morajo v elektronski obliki.
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Visoke vode poplavljale, močan 
veter razkrival strehe 

Poplave, ki so 18. septembra prizadejale 
širše območje Slovenije, smo delno 
občutili tudi v občini Sevnica, na srečo 
pa se ni ponovila nesreča izpred dveh let. 

Količina padavin na območju občine ni 
bila kritična, je pa zelo narasla reka Sava 
poplavila regionalno cesto Blanca–Sevnica 
in kmetijske površine ob porečju Save. 
Poplavljenih je bilo nekaj stanovanjskih in 

gospodarskih objektov. V zmanjšani sestavi 
je bil aktiviran Občinski štab Civilne 
zaščite Občine Sevnica, ki je spremljal 
stanje vodostaja in obveščal ogrožene 
občane. Za pomoč ogroženim občanom 
so bila aktivirana tudi prostovoljna 
gasilska društva Sevnica, Boštanj, Blanca 
in Breg, ki so bila v stalni pripravljenosti. 
Kjer je Sava poplavljala stanovanjske 
in gospodarske objekte, so pomagali 
umikati stvari iz kletnih prostorov. Večjo 
škodo je poplava povzročila na kmetijskih 
površinah. V noči na 19. september je 
močan vihar zajel naselje Metnega Vrha, 

kjer je s stanovanjskih hiš in gospodarskih 
objektov odkrilo strešno kritino v ocenjeni 
izmeri približno 400 kvadratnih metrov 
in podrlo kozolec na lokalno cesto, ki je 
bila do jutra zaprta za ves promet. Župan 
je imenoval komisijo, ki je popisala in 
evidentirala škodo na objektih za poplavo 
in vihar. Skupna škoda na objektih je bila 
ocenjena na 13.250 evrov. Občina Sevnica 
bo iz lastne proračunske postavke rezerve 
za naravne nesreče namenila skupno 5.300 
evrov, ki bodo devetim upravičencem 
razdeljena skladno z zakonom o odpravi 
posledic naravnih in drugih nesreč in 
uredbe o metodologiji za ocenjevanje 
škode.

Sanacija ceste v Impoljskem grabnu

V občini Sevnica se posledice neurja iz 
leta 2005 še vedno odpravljajo. Zaradi 
nedovoljenih posegov v prostor se še 
ni začelo popravilo državne ceste v 

Impoljskem grabnu, ki ga bo opravila 
Direkcija RS za ceste. Na pobudo sevniške 
občine so se na terenu sestali predstavniki 
strank v postopku in se dogovorili o pogojih 
in terminskem načrtu sanacije cestišča 
in vodotoka v naselju Arto. Potrebna bo 
dopolnitev projekta, do izpeljave, ki bo 
predvidoma do konca leta, bo promet 
zaradi varnosti urejen s semaforjem.

Petindvajseta obletnica uspešnega 
delovanja podjetja Inplet 

Helena Zidarič – Kožar, direktorica 
podjetja Inplet, je župana Kristijana Janca 
seznanila z načrti ob praznovanju 25. 
obletnice delovanja podjetja. Podjetje se 

uspešno prilagaja razmeram na zahtevnih 
evropskih trgih, skupaj z Občino pa 

načrtuje tudi gradnjo čistilne naprave, ki je 
potrebna za nadaljnje poslovanje v skladu 
z okoljevarstvenimi normativi. 

Gradnja čistilne naprave na Dolnjem 
Brezovem

Skupna čistilna naprava za Dolnje 
Brezovo in tovarno Inplet ter pripadajoča 
kanalizacija sta del državnega programa 
za gradnjo malih čistilnih naprav. Ta se 
bo zaradi zagotavljanja kakovosti vode 
v akumulacijskem bazenu HE Blanca 
in lokacije v neposredni bližini jezu 
elektrarne in dviga ravni vode začela 
graditi predvidoma še letos, hkrati z 
gradnjo jezu. Potek javne kanalizacije v 
Dolnjem Brezovem je bil skupaj s krajani 
obravnavan na dveh javnih razpravah. 
Sprejeta je bila trasa po zgornji strani ceste, 
po kateri bo poleg kanalizacije potekal tudi 
pločnik, za katerega se Krajevna skupnost 
Blanca prizadeva že dolgo. Občina Sevnica 
je za pločnik že naročila izdelavo projekta 
po omenjeni trasi, vendar je notarsko 
overjena pogodba o stvarni služnosti 
za potek trase kanalizacije in pločnika 
podpisalo le 20 od 28 lastnikov zemljišč. 
Občina je tistim, ki se podpisa pogodb 
niso udeležili, poslala pogodbe v podpis na 
domači naslov. S podpisom manjkajočih 
pogodb bo omogočeno nadaljevanje obeh 
projektov v dobro tamkaj živečih krajanov 
in uporabnikov ceste skozi naselje.

Predvideni potek gradnje 
infrastrukturnih ureditev ob HE 
Blanca

V kulturnem domu na Blanci je 
potekala podrobna predstavitev načina 
gradnje infrastrukturnih ureditev v 
okviru Državnega lokacijskega načrta 
hidroelektrarne Blanca za prvi razpisni 
sklop oziroma za območje od Vranjskega 
potoka do jezovne zgradbe hidroelektrarne 
Blanca. Predstavnik izbranega izvajalca za 
omenjeno območje Nivo, d. d., iz Celja 
je povedal, da so dela že začeli. V tem 
času čistijo vegetacijo, nadaljevali bodo 
gradnjo energetskega nasipa na območju 
Dolnje Brezovškega polja, ki bo tesnjen s 
tesnilno zaveso in za katerega bo potrebno 
350.000 kubičnih metrov materiala. 
Potreben material bodo dovažali s 
kamioni, načrtujejo pa tudi dovoz z vlaki. 
Predvidoma februarja bodo dela gorvodno 
do Vranjskega potoka nadaljevali, kjer je 
predvidena kamnita zložba. Najpozneje pa 
bodo dela opravljali na območju dolvodno 
od jezovne zgradbe hidroelektrarne 
Blanca. Brežine reke Save bodo obložene 
z mešanico kamnolomskega materiala po 
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- Poplavljeno polje na Dolnjem 
Brezovem (Foto: B. Simončič)

- - Podrt kozolec Horjakovih na 
Metnem Vrhu (Foto: B. Simončič)

- - Udor na cesti Impoljca–
Zavratec (Foto: V. Zupančič)

- - Podjetje Inplet na Dolnjem 
Brezovem (Foto: V. Zupančič)
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vsem bazenu debeline 0,5 metra. Posnetek 
in popis razmer cest, ki so predvidene za 
prevoz materiala in vseh stanovanjskih 
stavb, ki so v neposredni bližini gradnje, sta 
bila opravljena pred gradnjo, med njo bodo 
razmere spremljali, na koncu gradnje pa 
opravili končni popis in posnetek razmer. 
Izvajalec se namerava izogniti naselju in 
naredili gradbiščno pot za dostop do vsega 
gradbišča. Do polnjenja akumulacijskega 
bazena hidroelektrarne Blanca, ki je 
predvideno septembra 2008, morajo 
biti večja infrastrukturna dela končana. 
Vsa nerešena vprašanja ob gradnji bodo 
ob medsebojnem sodelovanju reševali 
predstavniki izvajalca Nivo, d. d., naročnika 
Infre, d. o. o., in Posebne komisije za 
spremljanje gradnje HE Blanca Občine 
Sevnica. V gasilskem domu na Studencu 
je potekala podrobna predstavitev načina 
gradnje infrastrukturnih ureditev v 
sklopu državnega lokacijskega načrta 
hidroelektrarne Blanca za prvi razpisni 
sklop. Predstavitev so pripravili predstavniki 
podjetja Nivo, d. d., iz Celja, ki je izvajalec 
vodnogospodarskih ureditev za območje 
od jezovne zgradbe hidroelektrarne Blanca 
do Loškega polja, navzoči pa so bili poleg 
krajanov, ki živijo na vplivnem območju 
gradnje akumulacijskega bazena za 
hidroelektrarno Blanca na desnem bregu 
reke Save, tudi predstavniki investitorja 
Infra, d. o. o., in predstavniki sevniške 
občine. Udeleženi so bili seznanjeni, da 
poteka v tem času čiščenje vegetacije, 
sledili bodo zakoličbe, odvozi humusa, 
gramoza iz Save in izkopi iz spodnjega 
dela struge, katerega material bodo s 
kamioni vozili na Impoljsko polje, kjer se 
bo teren nadvišal. Pri urejanju brežin reke 
Save bo izvajalec potreboval tudi material 
iz kamnoloma, ki se bo dovažal po glavni 
cesti G1-5, vendar pri tem potek prometa 
ne bo moten. Rekonstrukcija dveh odsekov 
glavne ceste G1-5 na tem območju bo 
potekala ob polovičnih zaporah glavne 
ceste. Vsa nerešena vprašanja ob gradnji 
lahko posredujete Posebni komisiji za 
spremljanje gradnje hidroelektrarne 
Blanca Občine Sevnica, ki jih bo reševala v 
medsebojnem sodelovanju s predstavniki 
izvajalca Nivo, d. d., in naročnika Infra, 
d. o. o.

Aktivnosti za gradnjo OŠ Tržišče

Ministrstvo za šolstvo in šport je na svoji 
spletni strani objavilo prednostni vrstni 
red projektov, ki so jih občine prijavile 
na razpis za prijavo naložb na področju 
predšolske vzgoje in osnovnega šolstva za 
vključitev v proračunsko leto 2008. Skupno 
so občine prijavile 46 projektov za program 
sofinanciranja vrtcev in 100 projektov za 
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program osnovnih šol. Občina Sevnica je 
na razpis prijavila gradnjo OŠ Tržišče, ki je 
bila uvrščena na 79. mesto med osnovnimi 
šolami. Ker bo ministrstvo sprejelo v 
sofinanciranje le prvih 20 prednostnih 
projektov, jasnega časovnega načrta začetka 
gradbenih del v Tržišču še ni mogoče 
določiti. Ne glede na rezultate razpisa se 
aktivnosti za pridobitev vseh potrebnih 
pogojev za dolgoročno rešitev šolske 
problematike v Tržišču nadaljujejo. O tem 
so se pogovarjali pri županu Kristijanu 
Jancu ob navzočnosti predstavnikov KS 
Tržišče in OŠ Tržišče. Poleg gradnje šole 
je namreč treba urediti tudi avtobusno 
postajališče za šolske avtobuse, zunanje 
igrišče, parkirišča in novo dostopno pot 
do bodoče nove zgradbe šole. Del teh del 
se bo uresničil že prihodnje leto, sredstva 
zanje pa se bodo zagotovila med drugim 
tudi iz samoprispevka. Krajani si želijo, 
da bi v letu 2009, ko bo šola v Tržišču 
praznovala 140. obletnico delovanja, začeli 
graditi tudi novo šolo.

Naravoslovna učilnica v parku OŠ 
Sava Kladnika Sevnica 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica 
je v preteklem letu dala pobudo za 
ureditev naravoslovne učilnice, ki bo 
osnovnošolcem omogočala spoznavanje 
rastlinskega in živalskega sveta, ki nas 
obdaja, in učenje v naravi. Ob podpori 
in sodelovanju sevniške občine je šola 
v šolskem parku v sklopu naravoslovne 
učilnice uredila skalnjak, mlako, prežo, 
krmilnice, posajeni so grmovnice in 
drevesa, urejene poti in drugi učni elementi. 
Naravoslovna učilnica, za ureditev katere 
je Občina Sevnica namenila 20.000 evrov, 
je bila odprta in predstavljena 2. oktobra v 

sklopu praznovanja 225. obletnice šolstva 
v Sevnici, ki so ga pripravili učitelji in 
učenci ter ob navzočnosti številnih staršev 
in drugih gostov praznovali častitljivo 
obletnico. Stoto obletnico šolske stavbe so 
slavnostno praznovali tudi v podružnični 
šoli Loka pri Zidanem Mostu. V Loki je 
v fazi gradnje prizidek k šoli, kjer bo svoje 
prostore dobila enota vrtca, zamenjana so 
okna na stavbi, izdelana pa bo tudi nova 

fasada. Obnovitvena dela bodo končana še 
pred koncem tega leta. 

Nova igrala za najmlajše pri Vrtcu 
Kekec

Na igrišče ob Vrtcu Ciciban Sevnica, v 
enoti Kekec, so bila postavljena nova igrala 
za najmlajše. V ponedeljek so delavci Vrtca 
skupaj z otroki pripravili odprtje igrišča, ki 
bo izboljšalo pogoje dela v tej ustanovi. Za 
novo pridobitev, ki jo je financirala tudi 
Občina Sevnica, jim je čestital tudi župan 
Kristijan Janc.

Petindvajset let podjetništva za 
Draga Krošlja

Sevniški podjetnik Drago Krošelj je 
z odprtjem posodobljenega obrata v 
poslovnem objektu Les – Kro praznoval 
25. obletnico uspešne obrti in podjetniških 
izzivov. Za uspešno dolgoletno delo 
in prispevek h gospodarskemu razvoju 
občine Sevnica sta mu čestitala župan 
Kristijan Janc in podžupan Rudi Dobnik. 
Ob tej priložnosti je župan Dragu Krošlju 
podelil listino občine Sevnica, mu zaželel 
še veliko poslovnih uspehov v prihodnje, 
obenem pa poudaril veliko podporo 
Občine domačemu podjetništvu.

Naravoslovna učilnica v parku pri OŠ Sava 
Kladnika Sevnica (Foto: V. Zupančič)

fasada. Obnovitvena dela bodo končana še 

Slovesna prireditev ob 100. obletnici šolske 
stavbe v Loki pri Zidanem Mostu 

(Foto: V. Zupančič)

Nova igrala pri Vrtcu Kekec 
(Foto: V. Zupančič)

Čestitka župana in podžupana 
uspešnemu podjetniku Dragu Krošlju 

(Foto: V. Zupančič) 
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Odprtje posodobljenih cestnih 
odsekov – KS Tržišče, KS Blanca

Krajevna skupnost Tržišče je letos uspešno 
končala obnovo nekaterih cestnih odsekov, 
ki bodo pripomogli k dvigu kakovosti 
življenja v teh krajih. Na priložnostni 
slovesnosti v Zgornjih Vodalah so jih 
simbolično odprli in predali namenu. 
Prireditev so končali z družabnim 

srečanjem. Tudi na Osredku, zaselku kraja 
Poklek v Krajevni skupnosti Blanca, so 
odprli 1200 metrov obnovljenega cestnega 
odseka, kjer so sredstva združili krajani, 
Krajevna skupnost Blanca in Občina 
Sevnica. Krajanom in predsedniku 

Krajevne skupnosti Slavku Peklarju je 
ob novi pridobitvi čestital tudi podžupan 
Srečko Ocvirk. 

Devetdeseta obletnica smrti Janeza 
Evangelista Kreka

Ob 90. obletnici smrti dr. Janeza 
Evangelista Kreka, ki je pomembno 
zaznamoval politično podobo Slovenije 
v tistem obdobju, sta bila v Šentjanžu 
priložnostna prireditev z mašo, ki jo je vodil 
celjski škof dr. Anton Stres, in ljudski shod, 
na katerem so kot govorniki sodelovali 
dr. Andrej Bajuk, minister za finance in 
namestnik predsednika Vlade RS, Janez 
Podobnik, minister za okolje in prostor, in 
predsednik Slovenske ljudske stranke, ki 
je naslednica Krekove Slovenske ljudske 
stranke, Kristijan Janc, župan občine 

Sevnica in poslanec v Državnem zboru 
RS, ter Peter Vrisk, predsednik Zadružne 
zveze Slovenije. Bogat kulturni program 
so oblikovali Oktet Oremus, Ljudske pevke 
Solzice, moška vokalna skupina Lira 
in šolarji Osnovne šole Milana Majcna 
Šentjanž.

Druga javna dražba stavbnih zemljišč 
na Drožanjski cesti

Občina Sevnica bo 14. novembra izpeljala 
drugo javno dražbo za prodajo 12 stavbnih 
zemljišč na Drožanjski cesti. 

Predmet prodaje so naslednje parcele z 
izklicno ceno brez DDV: 
570/14, v izmeri 898 m2, 14.772,10 EUR; 
568/50, v izmeri 813 m2, 13.373,85 EUR; 
568/48, v izmeri 787 m2, 12.946,15 EUR; 
568/47, v izmeri 798 m2, 13.127,10 EUR; 
568/46, v izmeri 782 m2, 12.863,90 EUR; 
568/37, v izmeri 874 m2, 14.377,30 EUR; 
568/45, v izmeri 782 m2, 12.863,90 EUR; 
568/38, v izmeri 919 m2, 15.117,55 EUR; 
568/44, v izmeri 853 m2, 14.031,85 EUR; 
568/39, v izmeri 903 m2, 14.854,35 EUR; 
568/43, v izmeri 906 m2, 14.903,70 EUR; 
568/40, v izmeri 821 m2, 13.505,45 EUR.
Vse parcele so vpisane v zemljiškoknjižnem 
vložku št. 1703, k. o. Sevnica, in so v lasti 
Občine Sevnica. Izklicna cena je 16,45 
EUR/m2 za posamezno parcelo brez 
davka na dodano vrednost. Kupec plača 
na vrednost nepremičnine 20 % DDV, ki 
se obračuna pri sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe in izdaji računa na ime kupce. 
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična 
ali pravna oseba, ki se je pravočasno in 
pravilno prijavila s pisno vlogo, ki jo vloži 
najpozneje do dne, 14. novembra 2007, do 
12. ure v sprejemni pisarni Občine Sevnica, 
Glavni trg 19 a, Sevnica. Javna dražba 
je namenjena za gradnjo individualnih 
stanovanjskih hiš za potrebe mladih,  za 
mlade družine in dražitelje, ki imajo 
slabše stanovanjske razmere. V postopku 
javne dražbe lahko sodelujejo tudi pravne 
osebe, ki imajo namen graditi individualne 
stanovanjske hiše za trg. Dodatne pogoje 
lahko interesenti pridobijo v objavi v 
Uradnem listu RS, ki bo v petek, 5. 
oktobra, na spletni strani Občine Sevnica, 
televizijskem programu KANAL 2000 ter 
drugih medijih. Za dodatne informacije 
pa se lahko obrnete tudi na 
Romana Strlekarja, tel. 07/81-61-269 in 
Alenko Šintler, tel. 07/81-61-232.

Čestitke župana in obiski jubilantov 
ob rojstnih dnevih

Župan občine Sevnica Kristijan Janc 
obvešča občanke in občane občine, da 

v prihodnje od njega ne bodo prejemali 
čestitk ob jubilejih (60, 70, 80 in vsak 
nadaljnji rojstni dan). Občino Sevnica 
je obiskala informacijska pooblaščenka 
zaradi prijave enega izmed občanov, da 
občina Sevnica krši določila zakona o 
varstvu osebnih podatkov. Občina Sevnica 
je od Upravne enote Sevnica pridobivala 
podatke o rojstnih dneh starejših občanov 
občine Sevnica, ki jim je župan poslal 
voščilnico in jih ob njihovem soglasju tudi 
obiskal. Glede na določila zakonodaje 
občina pri izvrševanju te lepe geste ne 
uresničuje upravnih nalog občine, za 
katere lahko občina podatke pridobiva, 
obdeluje in uporablja, in kot je razvidno 
iz odločbe informacijske pooblaščenke, 
gre za kršitev zakona o varstvu osebnih 
podatkov. Občina Sevnica je tako morala 
uničiti vse baze osebnih podatkov, ki jih 
je pridobila od Upravne enote Sevnica, ter 
prenehati posredovati čestitke ob jubilejih 
in z obiski na domu ter o tem obvestiti 
informacijsko pooblaščenko. Na predlog 
predstavnikov krajevnih skupnosti, 
svojcev starejših občanov ali jubilantov ob 
njihovem soglasju župan občine Sevnica 
še vedno lahko pošlje čestitko in jih ob 
njihovem visokem jubileju tudi obišče. 
Vlogo oziroma soglasje za posredovanje 
čestitke ali obiska posredujte na Občino 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Odbor za HE na spodnji Savi

V zeleni dvorani hotela City Krško se 
je sestal odbor za HE na spodnji Savi. 
Obravnaval je problematiko preoblikovanja 
podjetja HSE, d. o. o., Skupni podvig v 
novonastalo podjetje ter priprave in potek 
aktivnosti za vključevanje podjetja GEN 
energija v gradnjo HE na spodnji Savi. V 
nadaljevanju je odbor obravnaval potek 
gradnje HE Blanca, začetek in potek 
gradnje HE Krško in potek aktivnosti pri 
izdelavi državnega prostorskega načrta za 
HE Brežice in hidroelektrarno Mokrice. V 
septembru je bila podpisana pogodba za 
prvi razpisni sklop za izpeljavo gradbenih 
del za akumulacijski bazen HE Blanca, 
v kratkem pa je predviden tudi podpis 
pogodbe za drugi razpisni sklop za 
akumulacijski bazen HE Blanca. Dela so 
se že začela. Gradbena dela energetskega 
dela HE Blanca potekajo v skladu s 
terminskim načrtom. Za gradnjo HE 
Krško bo koncesionar začel pripravljalna 
dela najpozneje do konca tega leta. Občini 
Sevnica in Krško tesno sodelujeta in 
spremljata projekt gradnje HE na spodnji 
Savi, saj bo le tako lahko projekt tudi 
uspešno končan. 

Vir: Občina Sevnica

-Novi asfalt proti Zg. Vodalam v KS 
Tržišče (Foto: V. Zupančič)

- Odprtje ceste na Osredek v KS 
Blanca (Foto: V. Zupančič)

Udeleženci slovesnosti ob 90. obletnici 
smrti dr. Janeza Evangelista Kreka v 

Šentjanžu (Foto: V. Zupančič)
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Srečanje upravnih enot

V soboto, 8. septembra, je na Jasi na 
Otočcu ob Krki potekalo srečanje javnih 
uslužbencev upravnih enot Republike 
Slovenije in ministrstva za javno upravo, ki 
so se ga udeležili tudi zaposleni v Upravni 
enoti Sevnica. 
Pozdravnemu govoru ministra dr. Gregorja 
Viranta je sledil kulturno-zabavni program, 
ki so ga popestrile najrazličnejše športne 
igre. 

Tisti, ki so v sklopu petčlanskih ekip 
sodelovali v igrah brez meja, so zabavali 
in nasmejali vse, drugi so, ob bučnem 
spodbujanju svojih sodelavcev, moči 
merili pri odbojki na zelo mokri mivki, 
pri vlečenju vrvi pa je svojo mišično maso 
pokazalo tudi pet uslužbencev Upravne 
enote Sevnica. 
Zmagali sicer nismo, a pomembno je 
sodelovati.

  Bojana Zbašnik, UE Sevnica

Izvajalci predstavili dela ob gradnji 
akumulacijskega bazena HE 
Blanca tudi krajanom, JP Infra, 
d. o. o., podpisala pogodbo za 
vodnogospodarsko ureditev na 
akumulacijskem bazenu – 2. sklop

Izvajalec gradbenih del na akumulacijskem 
bazenu HE Blanca, družba Nivo, d. d., 
Celje, je 25. septembra krajanom KS 
Blanca predstavila dela, ki bodo potekala 
na vplivnem območju HE Blanca, na 
levem bregu reke Save. Dela bodo v prvi 
fazi obsegala območje od Vranskega 
potoka do jezovne zgradbe HE Blanca in 
še dva kilometra dolvodno od zgradbe. 
Krajani že lahko opazujejo, kako se čistijo 

brežine reke. Sledila bodo gradbena dela 
najprej energetskega nasipa proti jezovni 
zgradbi, nato tesnilne zavese in kamnitih 
zložb. Prometna ureditev bo motena ob 
rekonstrukciji ceste R3, sicer pa drugih 
posebnosti v prometu ne bo. 
Drugega oktobra so izvajalci gradbena dela 

na akumulacijskem bazenu predstavili 
še krajanom KS Studenec. To območje 
sega od Loškega do Artškega polja. Na 
Loškem polju potekajo arheološka dela, 
ki so predpogoj za začetek zemeljskih 
del. Čiščenje brežin in nasploh gradbena 
dela na desnem bregu Save se začenjajo 
gorvodno proti Logu. Pozimi se nadaljujejo 
gorvodno proti cestnemu mostu v Sevnici. 
Brežine Save bodo obložene s pol metra 
debelo kamnito zložbo. Na območju 
sadovnjaka na Impoljci je določena tudi 
glavna lokacija za odlaganje materiala. 
Cesta G1 bo zaradi del precej obremenjena, 
prometna ureditev pa ustrezno urejena.
Na levem in desnem bregu reke Save se 
tako predvidevajo premiki skoraj 400.000 
kubičnih metrov zemeljskega materiala in 
rečnega gramoza, ki se bo vgradil v objekte. 
Na celotnem vplivnem območju del se 
opravlja monitoring hrupa, vode, emisije 
prahu. Izvajalci obljubljajo, da bodo, kot 
bo le mogoče, opravili načrtovana dela, 
hkrati pa pozivajo tudi krajane na vplivnih 
območjih, da sta nujni ustrezna in 
pravočasna obojestranska komunikacija, 
če je treba, tudi na kraju dela. Krajani svoja 
vprašanja naslavljajo na Posebno komisijo 
za spremljanje gradnje HE Blanca, ki je 
bila med drugim ustanovljena tudi za 
ta namen. Dela morajo biti končana do 
jeseni 2008.
JP Infra, d. o. o., ki je zadolžena za ureditev 
spremljevalne vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ob gradnji HE na spodnji 

Savi, je drugega oktobra z družbo Primorje, 
d. d., iz Ajdovščine podpisala pogodbo za 

izpeljavo vodnogospodarskih ureditev 
na akumulacijskem bazenu HE Blanca 
– 2. razpisni sklop, katere pogodbena 
vrednost znaša 6.681.147,55 evrov brez 
DDV. Podpisala sta jo direktorica JP Infra, 
d. o. o., Ana Gračner za naročnika del in 
generalni direktor družbe Primorje, d. d., 
mag. Dušan Črnigoj za izvajalca del. V 
sklopu te pogodbe se bodo urejali izlivni 
odseki 12 pritokov na levem oziroma 
desnem bregu Reke Save, osem črpališč 
in zavarovanje mesta Sevnica z dvema 
visokovodnima nasipoma, in sicer ob 
industrijski coni dolvodno od železniškega 
mostu do brvi čez Savo (1260 metrov) in od 
Srednje šole Sevnica do izliva Florjanskega 
potoka v Savo (810 metrov), ki bosta 
zgrajena kot učinkovita zaščita pred 100-
letnimi vodami. Omenjene ureditve bodo 
učinkovita zaščita pred poplavami reke 
Save in njenimi pritoki, ki so v preteklosti 
grozili mestu Sevnica in njeni okolici.

Vojka Alif, Infra, d. o. o.

brežine reke. Sledila bodo gradbena dela 

Iz predsavitve na Blanci

izpeljavo vodnogospodarskih ureditev 

Iz predstavitev na Studencu
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Novoletna okrasitev Sevnice

Mediji in pristojni organi opozarjajo 
na problem onesnaževanja okolja, med 
njimi tudi svetlobnega onesnaževanja, 
ki negativno vpliva na astronomska 
opazovanja in življenje nasploh. S to 
vrsto onesnaževanja nas seznanjajo 
in opozarjajo šele v zadnjih letih, 
čeprav v številnih razvitejših deželah že 
sprejemajo in upoštevajo različne ukrepe 
za zmanjšanje tovrstnega onesnaževanja. 
Ker se zavedamo, da lahko s svojimi 
dejanji vplivamo na osveščanje ljudi o 
pomembnosti varčevanja z električno 
energijo, smo se odločili, da se bomo v 
prednovoletnem času, ko je osvetljevanje 
in s tem onesnaževanje še večje kot 

sicer, osredotočili le na posamezne točke 
okraševanja mesta Sevnice.
Okraševali bomo predvsem z lučkami 
- led diodami, ki imajo zelo majhno 
porabo električne energije. Okrasili 
bomo obe krožišči v Sevnici, smreko na 
prireditvenem prostoru na parkirišču 
pred pošto in po dve smreki v parku pri 
spomeniku na Trgu svobode in namestili 
svetilke lampijončke v stari Sevnici. Grad 
bo osvetljen tako kot zdaj, le z drugo 
barvo. S tem bomo za polovico zmanjšali 
osvetljevanje in posledično znižali stroške 
električne energije.
S temi ukrepi bo naša občina dala 
svoj prispevek k zmanjšanju svetlobne 
onesnaženosti. Projekt podpirajo minister 
za okolje in prostor, župan, programski svet 
in svet zavoda KŠTM Sevnica. S Turistično 
zvezo Občine Sevnica smo sklenili pismo 
partnerstva v tem projektu. Po občini 
bomo skupaj organizirali delavnice za 
okraševanje iz naravnih materialov in vas 
spodbujali k skupnem pristopu. Projekt 
naše občine bo medijsko podrt in občani 
boste lahko o akciji izvedeli še več.
Upamo, da nas boste občanke in občani v 
tem podprli in da veseli december zaradi 
tega ne bo izgubil svoje čarobnosti. Sreča 
je v ljudeh.
  Vir: KŠTM Sevnica
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Fotoreportaža MOS Celje (Vir: KŠTM Sevnica)

Prihod obiskovalcev Predstavitev Sevnice v besedi ...Priprava prostora

... s suhomesnimi izdelki ...  ... izdelki iz krušne peči ... ... in z domačim cvičkom

Obiskovalci željni spoznati Sevnico Zadovoljstvo direktorja celjskega sejma Utrip na prizorišču

Fotoreportaža sejem Zagreb (Vir: KŠTM Sevnica, Foto: Morana Polovič in Zdravko Remar)

Utrip na Workshopu v hotelu Sheraton 
Pozornost agentov ob seznanjanju s 

sevniško ponudbo 
Prepoznaven sevniški prostor 

na trgu Bana Jelačiča

Nastop folklorne skupine DU  z Razborja

Nastop folklorne skupine je vzbudil 
zanimanje mimoidočih za naše 

promocijske materiale.

Tudi domačini so pripomogli k 
večji prepoznavnosti. 
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Po sledeh naravnega in kulturnega 
bogastva

 PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA

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

Srednjeveški biser nad Loko

»Čelovnik, s tabo bom začel, ti moj hrib.  Tebi 
velja moja invokacija, ti zeleno dno mojih 
dni. /…/ Najprej me bo, stroga uvertura, 
sprejela smrečina ob tvojem vznožju, v svoji 
navpični sakralnosti … Potem, višje, možata 
laičnost hrastovja, blažečega svojo skorjavost 
z blazinami mahu in resja. Še višje kostanji, 
z vzdušjem plodnosti, padajočih ježic v  tišine 
jeseni in razkošno razletelih svežih plodov.«1 

Sredi jesenske radodarnosti ali pa v  
pomlad prebujajočega zelenega razkošja 
– debelo uro trajajoč sprehod po stezicah 
nad Loko je vedno navdihujoč, še zlasti če 
ga na koncu poti krona ogled cerkvice Sv. 
Duha.  Kot droben biser se na približno 
487 m nadmorske višine lesketa sredi 
barvitega pogorja, če ga opazujemo iz 
doline, v polnosti pa zasije, ko stopimo 
v njegovo notranjost.  Po še danes med 
tamkajšnjimi vaščani krožeči legendi 
naj bi jo dal zgraditi plemič iz loške 
graščine, ki se je izgubil na lovu proti 
Velikemu Kozju. Po dolgotrajnem tavanju 
in iskanju je nenadoma uzrl pod seboj 
Loko ter končno našel pot domov. V 
zahvalo za »nepričakovano razsvetljenje« 
in pogled na znani kraj je dal na tistem 
mestu postaviti cerkev.  In kdaj naj bi se 
to zgodilo? Loški župnik Janez Gajšnik 
je v kroniki laškega dekanata leta 1747 
trdil, da je bila na zunanji južni steni 
zapisana letnica nastanka 1208. Vendar 
je umetnostni zgodovinar dr. France 
Stele2 njegovo tezo ovrgel, upoštevajoč 
arhitekturne značilnosti cerkve, ki se 
nikakor ne bi mogle ujemati z gradnjo 

ostalih cerkva na začetku 13. stoletja, ter 
je zato domneval, da je bila zgrajena v 
prvi polovici 14. stoletja. Kljub različnim 
datacijam nastanka se lahko cerkev ponaša 
z zavidljivo visoko starostjo, predvsem pa 
z neizmernim bogastvom do današnjih 
dni ohranjenih fresk s konca 15. stoletja, 
ki pokrivajo stene in svod prezbiterija 
ter so bile pred nedavnim restavrirane. 
V pritličnem pasu se razprostira rdeče-
rumeno-bel zastor z različnimi ornamenti, 
drugi pas predstavljajo: Marijino 
oznanjenje, slike stoječih apostolov ter 
prihod Sv. Duha s sedečimi apostoli in  z 
Marijo v sredi. V tretjem pasu opazujemo 
umor betlehemskih otrok na slavoloku, 
na stenah prezbiterija pa so od leve 
proti desni upodobljeni: sv. Mohor,  sv. 
Fortunat, sv. Helena, sv. Trojica, Sv. Duh, 
sv. Katarina, sv. Barbara in sv. Apolonija. 
Na svodu lahko občudujemo rastlinske 
ornamente, simbole evangelistov in 
blagoslavljajočega Kristusa, obdanega z 
žarki. Bolj kot pri figurah je neznani slikar, 
v umetnostnozgodovinski stroki imenovan 
Čelovniški mojster, pokazal svoje slikarsko 
znanje, spretnost in ustvarjalnost pri 
dekorativnosti, ki se razcveti po celotnem 
prezbiteriju in glede na skoraj popolno 
sožitje rafiniranosti in domačnosti v 
slovenskem gotskem slikarstvu nima 
primerjave. Rebra in polstebri so poslikani 
v obliki presličnih steblov, polja med 
njimi pa kot trioglati prtički. Stilizacija 
in dekorativno aranžirana ozadja igrajo 
ključno vlogo tudi pri upodobitvah 
evangelistov in posameznih prizorih na 
stenah. 

Freskam v prezbiteriju se pridružujejo 
delno ohranjeni prizori iz biblije pauperum 
na severni in južni steni ladje ter pravkar 

obnovljeni  zlati oltar iz leta 1688 – sredi  
temnih stebričev, bleščeče pozlate in 
baročnih angelov k Jezusovim učencem 
prihaja Sv. Duh. V zadnjih treh letih so 
bila  poleg oltarja in fresk obnovljena tudi 
gotska okna. A načrt obnove seveda s tem 
še ni izpolnjen, vključuje pa kar nekaj 
podvigov: tlakovanje ladje s t. i. gotskim 
tlakom, sanacijo in zaščito zidu proti vlagi, 
ureditev zakristije in popravilo fasade. 

Nedavna ter tudi pretekla večja ali manjša 
obnovitvena dela pričajo o skrbi in ljubezni 
domačinov in faranov do nadvse očarljive  
cerkvice sredi loškega pogorja. Tako se naš 
čas nehote povezuje s preteklim, ko so se 
proti koncu 18. stoletja domačini obvezali, 
da bodo sami skrbeli za  cerkev, saj bi jo 
sicer morda v sklopu jožefinskih reform 
celo porušili. Tako se znova potrjuje stari 
latinski rek: »Ars longa, vita brevis.« 
Življenje mine, umetnost ostane.

prof. Breda Vidmar

 1Alojz Rebula: Zvonovi Nilandije. Celje, 
Mohorjeva družba, 2005, str. 30–31.
 2France Stele: Freske v cerkvi Sv. Duha na 
Čelovniku. Časopis za zgodovino in nar-
odopisje, 1930, str. 89–98.

Cerkev sv. Duha na Čelovniku pod 
Velikim Kozjem

Cerkev sv. Duha na Čelovniku pod 
Velikim Kozjem

Obnovljen znameniti oltar v cekvi 
sv. Duha na Čelovniku



11November 2007

po sledeh naravnih in kulturnih bogastev

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

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

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

Avstralec pri ljudeh pod Lisco II.
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

Ostareli Miha Bergant je bil povratnik iz 
ZDA, kjer je delal kot rudar v Wyomingu, 
državi v Skalnem gorovju, zato je daleč 
naokrog le on znal angleško. Bergantova 
domačija je bila preblizu ceste iz Sevnice 
proti Planini, na kateri so bili pogosti 
nemške patrulje in premiki vojske. James 
se je zato raje zadrževal višje v dolini. V 
hlevu naše med vojno zapuščene domačije 
je največ prebival, ker je v primeru 
nevarnosti lahko še pravočasno pobegnil 
v skrivališče, pa tudi sosed Bergant je bil 
zelo blizu. Nosil mu je hrano in mu krajšal 
čas in osamljenost. 
Vendar ga enkrat le za las niso odkrili. 
Bil je prav na vrhu senika nad hlevom, 
tik pod slemenom strehe, ko so domačijo 
nenadoma obkolili Nemci. Zabadali so 
bajonete v seno, a ga k sreči niso zadeli in 
tudi zažgali ne. Preprosto so kar odšli.  Že 
omenjeno skrivališče v goščavi na drugi 
strani potoka je bilo zelo premišljeno 
izbrano. Po vojni ga je odkril moj oče. 
Do njega je James lahko neopazno 
zdrsnil, čeprav so bili Nemci zelo blizu. 
Po spustu k potoku je tekel nekaj deset 

metrov navzdol po potoku in nato v 
hrib po hudourniški strugi do previsne 

stene nad hudournikom. Nad previsno 
steno še danes vodi kolovozna pot proti 
Imperlovim na Dolgem rtu. Tu je izdolbel 
v zemljo votlino, zunanjost je zadelal z 
mahom, vhod v votlino pa zaprl z desko, ki 
je bila prav tako z zunanje strani obdana z 
mahom. Tudi če si stal zraven, nisi mogel 
posumiti, da si pred skrivališčem. V večini 
izmed hajk je Jamesu uspelo pravočasno 
pobegniti na varno. Večkrat so Nemci stali 
prav nad njim. 
Bil je zelo previden. V hlev in preostala 
skrivališča je vstopal vedno vzvratno, tako 
da so bile sledi stopal obrnjene vstran. 
Imel je več skrivališč, navadno v gozdu in 
bližini hiš, kamor je hodil po hrano. Vsa 
skrivališča so bila na obronkih, od koder 

je imel dober razgled in tudi možnost 
pobega. Nekaj sledi teh skrivališč se je 
ohranilo do danes. 
Proti koncu vojne je že nekoliko razumel 
slovensko in je tudi spregovoril nekaj 
besed. Kadar so razmere dopuščale, je zelo 
rad pomagal pri kmečkih opravilih. Zelo je 
pogrešal domovino in je večkrat potožil, da 
je ni videl že pet let. 
V Avstralijo se je vrnil po koncu vojne. 
Nikoli ni pozabil prijaznih ljudi, ki so mu 
v težkih vojnih časih ponudili zatočišče in 
skupaj z njim delili borno hrano. 
Po 28 letih je te kraje in večino znancev 
prvič obiskal skupaj z ženo in hčerjo. Vsem 
se je zahvalil za pogum in dobrosrčnost, 
ki so mu jo izkazali. Šele ob ponovnem 
snidenju je lahko v miru in sproščenosti 
občudoval lepoto pokrajine in ugotovil, da 
so ljudje ostali isti in se njihova prijaznost 
ni spremenila. Po prvem obisku leta 1973 
je prišel na obisk še leta 1980 in 1986. 
Fotografija je z njegovega zadnjega obiska 
v septembru 1986, ko je pomagal pobirati 
krompir. Za njim stojita hčeri Mihe 
Berganta, Hermina in Micka, zraven sta 
sosedi Barica in Veronika. Moški na desni 
je Mickin mož. 

Vinko Zalezina

stene nad hudournikom. Nad previsno 

Avstralec pri ljudeh pod Lisco

PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA IZ STRUGE REKE SAVE 

Prošnja in poziv

Ob gradnji verige HE na spodnji Savi je skupina za Podvodno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije med 
letoma 2004 in 2007 opravila niz preventivnih pregledov struge na območjih akumulacijskih bazenov ter pri tem dokumentirala več 
sklopov predmetov iz bronaste in železne dobe, rimskega časa ter visokega in poznega srednjega veka, pa tudi precej kosov prav tako 
zanimivega orožja iz druge svetovne vojne.
Pri delu so nam bili v veliko pomoč podatki okoliških prebivalcev, naša tokratna poizvedba pa je usmerjena v »stari meč«, ki je bil 
najden v savskem produ pri Pijavškem pred skoraj 70 leti. Najdba je omenjena v prispevku Uspešna raziskovanja v jami Višnjevci- 
Lepi uspehi mladega Muzejskega društva v Krškem, ki je izšel v časopisu Jutro, 3. oktobra 1940. V sklopu priprave publikacije vseh 
vodnih najdb skupina prosi vse, ki bi bili pripravljeni posredovati kakršnekoli informacije o tej najdbi oziroma drugih zgodovinskih 
predmetih iz Save ali jih celo posoditi v dokumentiranje, da to sporočijo na uredništvo časopisa ali na spodnji naslov.

Dr. Andrej Gaspari, Skupina za podvodno arheologijo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Metelkova 4, 1000 Ljubljana, e-pošta: andrej.gaspari@siol.net
         Zoran Zelič
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PROGRAM PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA  2007
     
Sobota, 3. novembra 2007, ob 15. uri, Križišče        
Otvoritev posodobljene ceste Križišče - Pekel 
Občina Sevnica, Krajevni skupnosti Boštanj in Krmelj
Sobota, 3. novembra 2007, ob 19. uri, Kulturna dvorana Šentjanž
»Pridi jesen« - promocijski koncert pesmi z nove zgoščenke
Ljudske pevke Solzice Budna vas                                          
Nedelja, 4. novembra 2007, ob 10. uri, Kulturna dvorana Šentjanž
Družabna prireditev ob razvitju prapora Društva vinogradnikov Šentjanž ter zaključek Bučarijade 2007
Društvo vinogradnikov Šentjanž, Turistično društvo Šentjanž 
Nedelja, 4. novembra 2007, ob 16. uri, Športni dom Sevnica (pri bazenu)
Martinov koncert ob zvokih narodnozabavnih ansamblov
Društvo narodnozabavnih ansamblov Sevnica
Ponedeljek, 5. novembra, do petka, 30. novembra 2007, 
v okviru odpiralnega časa, Domoznanski oddelek Knjižnice Sevnica Razstava domoznanskega gradiva  
Knjižnica Sevnica
Torek, 6. novembra 2007, ob 17. uri, Kulturna dvorana Sevnica 
»Miška kaško kuhala« - lutkovna predstava v izvedbi gledališča Zapik
JS RS za kulturne dejavnosti OI Sevnica
Sreda, 7. novembra 2007, ob 16. uri, Parkirišče pri poslovno stanovanjskem centru Krmelj
Otvoritev poslovno stanovanjskega centra Krmelj ter obnovljenega gasilskega doma
Občina Sevnica, Sl inženiring d.o.o., PGD Krmelj, Krajevna skupnost Krmelj
Sreda, 7. novembra 2007, ob 17. uri, Zavetišče pod sv. Rokom 
»Utrinki s sevniške planinske poti, poti Lojza Motoreta« - razstava fotografij Ljuba Motoreta
Planinsko društvo Lisca Sevnica 
Sreda, 7. novembra 2007, ob 17.30 uri, Kulturna dvorana Sevnica
»Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?« - predavanje prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj
Posavsko društvo seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov  
Petek, 9. novembra 2007, ob 17. uri, Kulturna dvorana Sevnica     
OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE S PODELITVIJO PRIZNANJ IN KULTURNIM PROGRAMOM
Občina Sevnica    
Sobota, 10. novembra 2007, ob 10. uri, Kulturna dvorana Sevnica
Srečanje izgnancev občine Sevnica z otvoritvijo razstave »Spomini na izgnanstvo«
Koordinacijski odbor Društva izgnancev Sevnica  
Sobota, 10. novembra 2007, ob 10. uri, Športni dom Sevnica (pri bazenu) 
Prvo državno kvalifikacijsko plesno tekmovanje v standardnih in latinsko ameriških plesih
Plesni klub Lukec Krško       
Sobota, 10. novembra 2007, ob 13. uri, Športna dvorana Sevnica
Nogometni turnir za pokal Občine Sevnica
Športna zveza Sevnica
Sobota, 10. novembra 2007, ob 14. uri, Parkirišče pri trgovini na Studencu
Predstavitvena povorka vinogradniških običajev
Društvo vinogradnikov Studenec
Sobota, 10. novembra 2007, ob 15.30 uri, Prireditveni šotor na igrišču na Studencu
»Martinovanje na Studencu« - družabna prireditev z etnološko razstavo
Društvo vinogradnikov Studenec   
Nedelja, 11. novembra 2007, ob 9. uri, Gostilna Janc na Studencu
Tradicionalni pohod na Primož z družabnim srečanjem
Društvo vinogradnikov Studenec
Nedelja, 11. novembra 2007, ob 10.30 uri, Sv. Jošt pod Lisco
Martinova nedelja s pokušino mladega vina
Kulturno športno turistično društvo Razbor  
Nedelja, 11. novembra 2007, ob 18. uri, Gasilski dom Trnovec 
»Krst mošta na Martinovo« - družabna prireditev
Jurjevci iz Trnovca      
Ponedeljek, 12. novembra 2007, ob 9. uri, Glavni trg, Sevnica       
Položitev venca na spominsko ploščo pri sodišču
Združenje borcev za vrednote NOB OO Sevnica      
Ponedeljek, 12. novembra 2007, ob 9.30 uri, Trg svobode, Sevnica
Položitev venca pri osrednjem spomeniku narodnoosvobodilnega boja v Sevnici
Združenje borcev za vrednote NOB OO Sevnica    
Ponedeljek, 12. novembra 2007, ob 10. uri, Lekos Galerija Ana
Slavnostna seja s podelitvijo priznanj članom ZB za vrednote NOB Sevnica
Združenje borcev za vrednote  NOB OO Sevnica
Ponedeljek, 12. novembra, do petka, 16. novembra 2007, od 9. do 16. ure, Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Teden odprtih vrat v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
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Ponedeljek, 12. novembra do petka, 30. novembra 2007, v okviru odpiralnega časa, Knjižnica Sevnica
»Utrinki s sevniške planinske poti, poti Lojza Motoreta« - razstava fotografij Ljuba Motoreta  
Knjižnica Sevnica  
Torek, 13. novembra 2007, ob 18. uri, Soba za prireditve Knjižnice Sevnica
»Potepanja po sevniški občini« - predavanje Vinka Šeška
Knjižnica Sevnica
Četrtek, 15. novembra 2007, ob 15. uri, Podjetje Tanin d.d. Sevnica, Hermanova cesta 1
Novinarska konferenca župana ob prazniku Občine Sevnica
Občina Sevnica
Četrtek, 15. novembra 2007, ob 16. uri, Savska cesta (most pri podjetju Tanin)
Otvoritev komunalno urejene Savske ceste
Občina Sevnica
Četrtek, 15. novembra 2007, ob 17. uri, Galerija Grad Sevnica  
»Sevniška voščenka je jabolko« - otvoritev galerije
Vrtec Ciciban Sevnica, skupina Rožice, Javni zavod KŠTM Sevnica
Petek, 16. novembra 2007, ob 14. uri, Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu 
Obeležitev 60. obletnice Trubarjevega doma upokojencev   
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu      
Petek, 16. novembra 2007, ob 16. uri, Mrtovec
Otvoritev posodobljene ceste Mrtovec
Občina Sevnica, Krajevna skupnost Boštanj        
Petek, 16. novembra 2007, ob 19. uri, Kulturna dvorana Blanca
»Večer zabavne glasbe z gosti« -  samostojni koncert
Godba Blanški vinogradniki      
Sobota, 17. novembra 2007, ob 9.30 uri, Šahovska soba v Športnem domu Sevnica (pri bazenu)
Hitropotezno šahovsko tekmovanje za pokal Milana Majcna
Šahovski klub Milan Majcen
Sobota, 17. novembra 2007, ob 19.30 uri, Dom krajanov na Razborju
»Pozdrav z Mirne na Razbor« - kulturna prireditev
Kulturno športno turistično društvo Razbor
Nedelja, 18. novembra 2007, ob 11. uri, Igrišče na Bregu
Predaja namenu igrišča na Bregu z otvoritvenim nogometnim turnirjem
Občina Sevnica, Krajevna skupnost Loka, Športno kulturno turistično društvo Breg
Nedelja, 18. novembra 2007, ob 17. uri, Gasilski dom Telče
»Zapojmo skupaj« - družabna prireditev ob 5. obletnici delovanja Ljudskih pevk s Telč
Kulturno športno društvo Telče      
Četrtek, 22. novembra 2007, ob 11. uri, Kulturna dvorana Sevnica
»Moj kraj, moja občina« - predstavitev raziskovalnih nalog učencev s področja turizma
Turistična zveza občine Sevnica 
Četrtek, 22. novembra 2007, ob 19.30 uri, Kulturna dvorana Sevnica
»Prigode dobrega vojaka Švejka« - črna komedija v izvedbi Šentjakobskega gledališča 
JS RS za kulturne dejavnosti OI Sevnica  
Sobota, 24. novembra 2007, ob 18. uri, Grad Sevnica
Srečanje Sevničanov, ki delujejo izven meja občine Sevnica
Občina Sevnica    
Sobota, 24. novembra 2007, ob 19. uri, Gasilski dom Trnovec
Družabna prireditev ob 10. obletnici delovanja KD Franc Požun Zabukovje
Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje
Sobota, 24. novembra 2007, ob 19. uri, Dvorana Glasbene šole Sevnica
Koncert učencev petja Glasbene šole Sevnica
Glasbena šola Sevnica
Sobota, 24. novembra 2007, ob 19.30 uri, Dom krajanov na Razborju
Razborski večer z gostjo dr. Meto Tavčar
Kulturno športno turistično društvo Razbor   
Nedelja, 25. novembra 2007, ob 11. uri, Telče
Otvoritev mrliške vežice na Telčah
Krajevna skupnost Tržišče  
Četrtek, 29. novembra 2007, ob 17. uri, Kulturna dvorana Sevnica
»V varstveno delovnem centru je veselo« -  veseloigra v izvedbi varovancev
VDC Krško - Leskovec  
Četrtek, 29. novembra 2007, ob 18. uri, Grad Sevnica
»Kamni govorijo« - otvoritev stalne zbirke
Javni zavod KŠTM Sevnica
Petek, 30. novembra 2007, od 8. do 14. ure, INDE d.o.o. Sevnica
Dan odprtih vrat v zavodu Inde - Posavje, zaposlitvenem centru
INDE d.o.o. Sevnica, Inde-Posavje Sevnica      
         VLJUDNO VABLJENI!

Dodatne informacije: Občina Sevnica, Lidija Udovč 07/ 81 61 213       
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svetlo zelene, nežno modre in rumene, do 
sladkih odtenkov rožnate. Za bolj erotične 
večere vas bo navdušila nova linija Lisca 
Selection z izbranimi detajli, v črno-zlatem 
vezenju pa se boste počutile seksi tudi tiste 
najbolj sramežljive. 
In kakšna bo kopalna moda 2008? 
Vsekakor drzna. Izbirale boste namreč 
lahko med kopalkami z živalskimi vzorci 
ali z imitacijo usnja, med rdečo-belo 
kombinacijo ali turkiznimi odtenki, najbolj 
drzne pa se boste bleščale v zlatu!  
Eno je gotovo – Liscina moda prihodnjega 
leta bo balzam za žensko kožo in paša za 
moške oči! 

Tamara Busar, Lisca d.d.

znana manekenska imena, od Irine 
Osypenko, Polone Baš in Sabine Remar, 
do novega obraza perila Cheek by Lisca 
- miss Slovenije 2005 Sanje Grohar in 
miss universe 2007, ki so jo na svetovnem 
izboru razglasili za najlepšo Evropejko, 
Tjaše Kokalj, kopalke pa sta oblekla prav 
tako znana moška lepotca – najlepši 
Zemljan Jure Butorac ter pevec, plesalec 
in maneken Erik Ferfolja.
V prihodnjem letu boste spet lahko 
posegale po preizkušeni kombinaciji črne 
in bele ter po igri vzorcev in grafičnih 
motivov, ki spominjajo na osemdeseta 
leta. Za pod vrhnja oblačila je Lisca tokrat 
pripravila nežne sladoledne tone – od 

kino, prispevki

Občni zbor MSOS

V nedeljo, 7. oktobra, je potekal občni zbor 
Mladinskega sveta občine Sevnica. Glavna 
naloga MSOS je povezovanje mladinskih 
organizacij, ki delujejo na območju občine, 
obveščanje o razpisih in finančna pomoč 

pri projektih. Te naloge bodo od zdaj še 
dosledneje uresničevali novoizvoljeni 
predsednik Peter Zalokar, podpredsednika 
Nataša Rupnik in Simon Hriberšek ter 
člani izvršnega odbora. Poleg javnih volitev 
za položaje MSOS je potekal tudi sprejem 
in izstop organizacij. Novo sprejete članice 

Ličkanje

V petek, 28. septembra, smo se zbrali pri 
Kotarjevem kozolcu. Tam smo se otroci 
najprej igrali. Čez nekaj časa smo začeli 
ličkati, vezati in obešati koruzo. Nekateri 
so to delali prvič. V kupu koruze so bile 
skrite sladkarije. Vsi smo se jih zelo 

Lisca predstavila poletno modo

Tudi letos je Lisca že tradicionalno zadnje 
poletne dni v Portorožu začinila z modnim 
dogodkom, tokrat je predstavila modne 
smernice za pomlad in poletje 2008.
Na modno brv so tudi tokrat stopila Na modno brv so tudi tokrat stopila 

razveselili. Ko smo vso koruzo zličkali, 
smo se še posladkali s slaščicami in sokovi. 
Za še lepši večer sta poskrbela harmonikar 
in trobentač. Imel sem se zelo lepo.

Vid Jerovšek, 5. razred
OŠ Milana Majcna Šentjanž

MSOS so Društvo K.N.O.F., Posavska 
unija mladih in Mladinsko društvo 
Šentjanž. Skupno je v MSOS včlanjenih 12 
organizacij.

Peter Zalokar

Coronke gostovale na otoku Krku

Zadnji konec tedna v avgustu je Vokalna 
skupina Coronke gostovala na otoku 
Krku, v prijetnem morskem letovišču 
Malinska. Tja so šle na povabilo Klape 
Kaštadi, s katero so letos že imele skupni 
glasbeni projekt Grajski glasbeni večer na 

sevniškem gradu.
Turistična skupnost Malinska je 
organizirala Večer klapskih pesmi. Na 
letnem odru omenjenega letovišča se je 
predstavilo več glasbenih skupin. Nastopile 
so tri moške in tri ženske vokalne zasedbe 
in se predstavile s svojim glasbenim 
sporedom. Hrvaške vokalne skupine so 
zapele v tradicionalnem dalmatinsko 
obarvanem melosu v tako imenovani 
klapski obliki pesmi. Kot gosti iz Slovenije 
smo se Coronke predstavile in večer 
popestrile s svojim raznolikim glasbenim 
repertoarjem. Hrvaškim poslušalcem 
smo predstavile slovensko ljudsko pesem 
in večglasne priredbe slovenskih in tujih 
popevk, ki so jih z navdušenjem sprejeli.
Naše gostovanje je trajalo dva dni, tako 
smo si lahko naslednji dan ogledale 
zanimivosti otoka Krka in okušale 

njihove specialitete. Vse to je potekalo 
v organizaciji naših glasbenih prijateljev 
– članov Klape Kaštadi, ki so se pri tem 
res izjemno potrudili.
Otok Krk smo zapustile polne lepih 
vtisov in občutkov ter svežih glasbenih 
poznanstev. Upamo, da bodo ta omogočila 
tudi nove glasbene izzive.

Romanca Pokorn, umetniška vodja 
Vokalne skupine Coronke

Coronke v družbi Ženske klape Hreljinke 
(Arhiv Turistične skupnosti Malinska)
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turistična zveza občine Sevnica

Angeli na Lovrencu nad Okroglicami

Nedeljsko dopoldne pri sv. Lovrencu 
nad Okroglicami je prevevalo angelsko 
ozračje nasmejanih obiskovalcev, ki so, 
kot je navada, na angelsko nedeljo romali 
k maši na vrh s prostranimi travniki 
poraščenega grička. Sveta maša je že 
tradicionalno prvo nedeljo v septembru in 

ima tudi simboličen pomen, saj je pri maši 
blagoslov angelčkov, ki jih starši podarijo 
svojim otrokom za popotnico ob začetku 
šolskega leta. Angelčki so se letos smejali 
z okroglih savskih kamnov, na katere jih 
je tudi tokrat upodobila zvesta prijateljica 
Razborja, slikarka Severina Trošt Šprogar 
iz Trbovelj. Dogajanje v cerkvi je najprej 
obogatilo petje cerkvenega zbora župnije 
Razbor, ljudskih pevcev z Vrha nad 
Laškim, Ljudskih pevk z Razborja, Fantov z 
Razborja in okteta harmonik z Vojnika pri 
Celju, po maši so več kot 250 obiskovalcem 
svoje dobrote ponudili skupina zeliščarjev 
iz Loke pri Zidanem Mostu in gospodinje 
iz okoliških vasi. Melodija harmonike, 

pesem, klepet prijateljev in zadovoljni 
nasmehi so organizatorjem, patru Karlu 
in društvu KŠTD Razbor, spodbuda za 
ponovno srečanje prihodnje leto. Angelčki 
pa bodo otroke spremljali v novem šolskem 
letu.

Matej Imperl

pesem, klepet prijateljev in zadovoljni 

Miklova Zala v Šentjanžu

Bučarijada v Šentjanžu je v polnem teku. 
Potem ko nam jo je ob predvidenem odprtju 
v soboto, 8. septembra, zagodlo vreme, 
nam je organizatorjem in Društvu Trg iz 
Sevnice v nedeljo, 23. septembra, uspelo. V 
Šentjanžu je bila po prelepi sončni nedelji 
zvečer na prostem uprizorjena Miklova 
Zala. Številne gledalce je najprej pozdravil 
predsednik Turističnega društva Šentjanž 
Zdravko Remar in izkoristil priložnost 

za predstavitev projekta Bučarijada v 
Šentjanžu. Navzoče je povabil v pušl´c 
Dolenjske tudi še ves oktober. Sledil 
je nagovor podžupanje in nastopajoče 
gospe Brede Drenek-Sotošek in dolgo 
pričakovani dogodek je stekel v vsej svoji 
veličini in očarljivosti. Kljub dokaj nizkim 
temperaturam nam je bilo ob kozarčku 
kuhanega vina Društva vinogradnikov 
Šentjanž toplo. Šentjanci smo ponosni, da 
nam je tudi tokrat uspelo. Zahvaljujemo 
se Društvu vinogradnikov, PGD Šentjanž 

in Veliki Cirnik, Kulturnemu društvu 
Šentjanž, Mladinskemu društvu Šentjanž, 
Lovski družini Šentjanž in KTRC Radeče 
za pomoč, Konjeniškemu društvu 
Šentjanž, ki je tudi nastopilo v vlogi 
Turkov, in vsem igralcem Društva Trg, da 
so nas razveselili z gostovanjem v našem 
kraju in tako Šentjancem in tistim, ki radi 
pridejo v pušl´c Dolenjske še dodatno 
pobarvali jesen.

Petra Majcen

Kulinarični večer v Šentjanžu

V sklopu večtedenskega dogodka 
Bučarijada v Šentjanžu je v petek, 28. 
septembra, v Gostilni Repovž v Šentjanžu 
potekal kulinarični večer. Tudi to jesen so 
bile rdeča nit buče oziroma jedi iz buč. 
Kulinarične dobrote je zasnoval gospod 
Branko Podmenik, pripraviti pa so mu 

jih pomagali mojstri kulinarike Gostilne 
Repovž z gospo Meto Repovž na čelu. Za 
kakovostna vina je poskrbel gospod Jožef 
Prus iz Metlike. V sklopu kulinaričnega 
večera je v sodelovanju z Galerijo Ana iz 
Sevnice potekala dražba izdelkov, ki jih 
je ustvarilo osem udeležencev letošnjega 
Portala Šentjanž 2007. Umetniki so letos 
ustvarjali na temo Jesen in buče. Vsi izdelki 

so bili ta večer prodani. Del izkupička je 
bil tudi letos podarjen Osnovni šoli Milana 
Majcna Šentjanž. Dogodek je tudi tokrat 
povezoval Sinjo Jezernik, na pestrost 
okusov in skrivnosti priprave različnih jedi 
pa nas je opozarjala Breda Drenek-Sotošek. 
Večer je bil nepozabno okusen.

    Petra Majcen

Pesem tisočerih zvonov 

Nepozabno doživetje je nasmehnilo lica 
vseh na glasbeni sveti maši z naslovom 
Pesem tisočerih zvonov, ki so nam jo 
podarili glasbeniki z različnih koncev 
Slovenije, ko so zadnjo nedeljo v septembru 
na Razborju pod Lisco po 20 letih še 
enkrat skupaj zapeli in zaigrali. Takrat 
so prvič nastopili skupaj v Ljubljani, 
tokrat pa so s svojimi družinami obiskali 
Razbor in nam pričarali čaroben glasbeni 
dogodek. Več kot 70 pevcev je z izjemnimi 
glasovi in ob spremljavi na inštrumente 
podarilo več kot 300 navzočim duhovno 

izjemno bogato glasbeno mašo. S svojim 
prihodom na Razbor so vzbudili utrip 
kraja, saj so nekateri od nastopajočih 
prišli že v petek, večina pa v soboto zjutraj 
in so tako z nami preživeli dva prelepa 

jesenska dneva. Glasbeniki so s svojimi 
družinami pri nas v Domu krajanov tudi 
prespali in v veselju ponovnega skupnega 
druženja pričakali sveto mašo, ki sta jo 
neposredno prenašala Nacionalni radio 
1 in Radio Ognjišče. Razborčani in vsi, 
ki smo bili na glasbenem dogodku, smo 
glasbenikom, izseljeniškemu duhovniku 
salezijancu Zvonetu Štrublju in našemu 
patru Karlu hvaležni za njihov dar in 
upamo ter verjamemo, da bomo prihodnje 
leto dogodek spet praznovali skupaj.  

V imenu KŠTD Razbor – Matej Imperl
Pesem tisočerih zvonov

(Foto: Janez Jenčič)
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Deček iz buč

Jesen je najlepši čas, ko daje narava na 
podeželju veliko dobrot. Med te sodijo 
tudi buče različnih oblik, velikosti in vrst 
(okrasne, jedilne, oljčne, krmne …), iz 
katerih se da marsikaj narediti. Bernardo 
poznamo prijatelji kot polno domišljije pri 
ustvarjanju raznih aranžmajev, primernih 
za vsak letni čas in za vsak dogodek, ki se 
zgodi v vasi Arto. Ker se prav tako rada 
poigra z dobrinami, ki jih ponudi narava, 
se je domislila, da bo naredila dečka iz 
bučk, ki ga je postavila pred vhod v hišo. 

prispevki in reportaže

Ob dnevu srca in ožilja

Bolezni srca in ožilja so v razvitem svetu, 
seveda tudi v Sloveniji, pomemben vzrok 
obolelosti in tudi umrljivosti. Zaradi 
svojega ustaljenega načina življenja 
se preveč zatekamo k mirujočemu 
preživljanju prostega časa. Skrb zbujajoče 
je, da si nezdrav način življenja pridobimo 
že v otroštvu in že takrat so navzoči zelo 
veliki dejavniki tveganja za nastanek srčno-
žilnih bolezni. Prav ob tem dnevu smo v 
Koronarnem klubu Sevnica organizirali 
predavanje o temeljnih postopkih oživljanja 
in o uporabi defibrilatorja.
Da nam bo srce hvaležno, se moramo zelo 
veliko gibati, kri nam hitreje zakroži po 
telesu, s tem pa prinaša dovolj kisika in 
drugih hranilnih snovi.

Ker v klubu zelo poudarjamo gibanje, 
smo se odpravili na Malkovec, kjer smo 
v neokrnjeni naravi hodili, se sproščali 
in se seveda lepo imeli v prijetni družbi. 
Turistično društvo Tržišče nam je na 
Malkovcu pripravilo presenečenje z 
jesenskimi dobrotami, na Jeperjeku pa 
nas je s čajem, suhim in svežim sadjem ter 
minimuzejem pričakala zeliščarka Mili. 
RK in PM iz Sevnice sta nas že ob odhodu 
iz Sevnice opremila z odsevnimi telesi, 
zato smo se, čeprav smo se zadržali do 
večernih ur, počutili varne in vidne, ko 
smo prihajali na postajališče, kjer nas je 
čakal avtobus.
Ohranjanje dobrega počutja in zdravja je 
življenjska vrednota vsakega posameznika. 
Vabimo vse člane, da pridejo v klub, 
kjer jim dvakrat na teden omogočamo 

strokovno vodeno telovadbo, tedenske 
pohode, tečaje in predavanja o zdravi 
prehrani, delavnice psihičnega sproščanja, 
predavanja zdravnikov – specialistov, 
vabimo vas na izlete in druga druženja.
Vključite se v naše programe in tako 
obogatite svoje zdravje.

Rezi Zakšek

Če se želite tudi vi poigrati z bučami in 
drugimi jesenskimi pridelki, vam ponuja 
recept za izdelavo dečka iz bučk, ki poleg 
domišljije potrebuje naslednje sestavine:

- dve večji buči, za glavo in telo 
- lasje – koruzni cvet
- oči – posušene slive
- nos – rdeč koren
- usta – jabolčni krhelj
- roki – dve jedilni buči
- okoli vratu šal
- klobuk za pokrivalo
Pa veliko uspeha pri delu!

Takole se je Bernarda Janc iz Arta 
poigrala z bučami (deček)

Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica

Drugega oktobra se je ob 9. uri začelo 
novo študijsko leto Društva Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Sevnica. V 
dvorani Kulturnega doma je bilo že pred 
napovedano uro živahno. Srečevali smo se 
stari in novi slušatelji U3, plačevali šolnino, 
vpisovali prijave za krožke in prvi izlet v 
oktobru. Ta bo v Dravograd in Libeliče, 
kjer so prav zdaj slovesno praznovali izide 
referenduma, kjer so se vaščani odločili 
ostati sestavni del Slovenije.

Napovedano predavanje gospe Spomenke 
Hribar je odpadlo zaradi smrti v družini, 
so pa nam gojenci Glasbene šole Sevnica 
popestrili dan s prijetno glasbo.
Predstavljen je bil tudi program predavanj, 
izletov in predvidenih krožkov.
      
   Rihard Černigoj 

Razstava ob 100. obletnici PGD 
Šentjanž

Letos je Prostovoljno gasilsko društvo 
Šentjanž praznovalo 100. obletnico  
delovanja. Ob tem jubileju so pripravili 
kar nekaj prireditev. Med drugim so v 
gasilskem domu pripravili razstavo, ki smo 
si jo ogledali tudi učenci Osnovne šole 
Milana Majcna Šentjanž.
Razstavljenih je bilo veliko starih in 
novih gasilskih fotografij, priznanj, starih 
gasilskih uniform in še in še. Meni je bila 
najbolj všeč stara ročna brizgalna.
O zgodovini Prostovoljnega gasilskega 
društva Šentjanž nam je nekaj povedala 
učiteljica Jožica Pelko. V kleti gasilskega 
doma smo si ogledali še gasilsko opremo, 
nov kombi in gasilsko cisterno.
Ponosen sem, da je naše gasilsko društvo 
že toliko časa aktivno, saj sem tudi jaz 
pionir gasilec.

Jaka Repovž, 5. razred 
OŠ Milana Majcna Šentjanž 

    Andreja Metelko
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Teden otroka

V tednu otroka si naši najmlajši zaslužijo 
še prav posebno pozornost. Presenetimo 
jih s kakšnim dodatnim presenečenjem. 
Tudi letos smo se na Javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti, Območni izpostavi 
Sevnica, odločili, da malčkom ob njihovem 
tednu pripravimo prijetno predstavo. 
Studio Anima iz Medvod nam je prikazal 
delček življenja skrivnostnega Gusarja 

Berta. Skupaj z njim smo odkrivali zaklade 
na širnem morju in spoznali, kaj pomeni 
pravo prijateljstvo. 

Vanja Kopar, JSKD OI Sevnica

Šola v naravi

Učenci 5. razreda OŠ Tržišče smo bili 
v mesecu juniju v šoli v naravi v Novem 
Vinodolskem. Bivali smo v hotelu. Dvakrat 
na dan smo se učili plavati v notranjem 
bazenu. Imeli pa smo tudi pouk, ki je bil 
drugačen kot v šoli. 
Vsak učenec si je sam poslikal majico, 
izdelovali smo ribice iz papirja, slikali na 

kamne, izdelovali plakate ter raziskovali 
morsko obalo. Nekateri so malo pogrešali 
starše in dom, vendar je sedem dni hitro 
minilo in vsi smo se srečno vrnili domov.
Bilo nam je lepo. Upamo, da nam bo v šoli 
v naravi še kdaj tako lepo.

Nika Muzga
5. razred, OŠ Tržišče

Naravoslovni dan OŠ Boštanj

V torek, 11. septembra, smo se 9. razredi 
nekaj minut čez sedmo uro odpeljali 
na naravoslovni dan v Velenje, da bi si 
ogledali Muzej premogovništva Slovenije. 
V muzeju smo spoznali rudarsko slačilnico 
ter si ogledali stanovanje, v katerem so 
nekoč prebivali rudarji in njihove družine. 
Ogledali smo si tudi kratek film o življenju 

rudarjev. Pred vstopom v rudnik smo si 
oblekli halje, si nadeli čelade in dobili 
rudarsko malico. Z dvigalom smo se 
spustili 150m pod zemljo. Po rudniku smo 
se vozili z vlakom. Videli smo veliko strojev 
za obdelavo premoga in spoznali delo 
rudarjev nekoč in danes. Po končanem 
ogledu rudnika smo imeli še predstavitev 
o uporabi premoga in termoelektrarnah, 
čistilnih napravah in umetnih jezerih. 

Vodič nas je odpeljal tudi na kratek 
ogled enega izmed umetnih jezer.
Naravoslovni dan nam je bil zelo všeč, 
saj smo se naučili veliko novega in videli 
stvari, ki jih sicer verjetno ne bi. In še 
rudarski pozdrav: SREČNO!

novinarski krožek,
Urška Poljšak, 9.a,

OŠ Boštanj 

Teden otroka na OŠ Tržišče

Tako kot vsako šolsko leto smo tudi letos 
na naši šoli poskrbeli, da je bil teden 
otroka za naše učence drugačen, zanimiv 
in tematsko pester. V ponedeljek so si 
mlajši učenci ogledali lutkovno predstavo 
o policiji za otroke Ena ena tri, v torek pa 
je Janezek s svojimi prijatelji v lutkovni 
predstavi spomnil naše učence na lepo 
vedenje. Tudi na knjige in njihovo bogastvo 
nismo pozabili. Mlajši učenci so v knjižnici 
preživeli pravljično urico, obiskali pa so nas 
tudi dedki in babice in nam pripovedovali 

pravljice iz njihove skrinje. V tednu otroka 
smo imeli tudi športni dan, na katerem smo 
se pomerili učitelji in učenci v odbojki in 
nogometu ter se posladkali tudi s pečenim 
kostanjem. Precej pozornosti smo posvetili 
tudi najmlajšim. Za predšolske otroke smo 
v četrtek popoldne organizirali ustvarjalne 
urice, prvošolce pa smo v petek sprejeli 
v šolsko skupnost. V petek je na naši šoli 
zasedal tudi otroški parlament. Učenci 
so razpravljali o zabavi in prostem času 
mladih ter to tematiko povezali s hišnim 
redom naše šole. V tednu otroka seveda 
tudi nismo pozabili na našo Zemljo, saj 

smo izvedli akcijo zbiranja starega papirja. 
Bili smo zelo pridni, saj smo zbrali toliko 
papirja, da so nam morali pripeljati še 
en kontejner. V četrtek so si učenci od 6. 
razreda naprej ogledali Hišo eksperimentov 
v Ljubljani in letalsko policijsko bazo na 
Brniku. Teden smo zaključili s prometno in 
policijsko tematiko. Učenci 4. in 5. razreda 
so se v petek preizkusili na prometnem 
poligonu Jumicar, policist Jože Sladič pa 
nam je predstavil delo policije in njihovo 
opremo.

Erika Umek

Teden otroka na OŠ Šentjanž

Prejšnji teden je bil na naši šoli čisto 
poseben teden. V torek smo obiskali 
Hermanov muzej v Celju, kjer smo si 
ogledali fotografsko razstavo, predstavili 
so nam, kakšno je bilo Celje v preteklosti 
in še in še. V sredo smo imeli naravoslovni 
dan. Delali smo maketo Šentjanža in se 
naučili veliko novega o našem kraju. V 
petek smo odšli v Tržišče. Tam smo se 
učili o prometu, nato pa smo se po igrišču 
vozili z avtomobilčki. Teden smo zaključili 
z ustvarjalnimi delavnicami v Šentjanžu, 
kjer smo iz ličkanja izdelovali različne 

izdelke. Teden otroka mi je bil zelo všeč, 
saj se nismo skoraj nič učili. 

Žan Nahtigal, 5. razred,
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Teden otroka v krmeljskem vrtcu

V krmeljskem vrtcu se vedno dogaja 
kaj zanimivega. V tednu otroka pa se 
vzgojiteljice še posebej potrudijo, da 
približajo otrokom tiste dejavnosti, ki 
jih otroci radi izvajajo. Pri načrtovanju 
dejavnosti sodelujejo tudi otroci s svojimi 
željami.
Letošnje leto je bil teden otroka posvečen 
Piki Nogavički. Prav zaradi tega se je 
vsak dan v tednu pričel s pravljico o Piki. 
Vzgojiteljice in starši so na čudovit način 
z lutko otrokom približali vragolije vsem 
znane junakinje. V tem tednu so otroci 
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napadajo smreke. Kar nekaj časa je 
trajalo, da smo prišli na cilj, kjer nas 

šolski zvonec

iskali Pikin zaklad, pekli Pikine piškotke, 
se igrali bibarije in plesne igre, peli Pikine 
pesmi ter izdelovali Pikine packarije. Poleg 
vsega tega so pripravili še lutkovno igrico 
Gospodar neba in dramatizacijo pravljice 
Trije medvedki in Zlatolaska. Vsi otroci so 
se veselili skupnega druženja.
Za konec čudovitega tedna je tudi najmlajše 
obiskala čisto prava Pika Nogavička. 

Teden otroka na osnovni šoli Krmelj

Učenci krmeljske šole vsako leto nestrpno 
pričakujemo teden otroka. Takrat je 
manj testov, manj spraševanj ali pa jih 
sploh ni. Vsak dan pa na šoli potekajo 
številne dejavnosti, ki popestrijo teden 
otroka. Tudi letos je bilo na šoli zelo 
pestro in zanimivo.

Rdeča nit letošnjega tedna je bila Pika 
Nogavička. Učiteljice razredne stopnje 
so dan začele s pravljico o tej nenavadni 
deklici in tako so nadaljevale do konca 
tedna. Tudi na predmetni stopnji smo 
teden začeli s pravljico Izgubljeni 
nasmeh.    
V torek so bili naši prvošolčki sprejeti v 
šolsko skupnost. Najprej so jim učenci 
3. in 4. razreda zapeli pesmico, nato 
pa so svojo pesmico zapeli še učenci 
1. in 2. razreda. Po tem nastopu so 
nam prvošolčki zaigrali dramatizacijo 
Zrcalce. In že so sledile svečane obljube. 

Na predmetni stopnji smo izvedli že 
tradicionalno Gledališče na stopnicah. 
Tokrat smo ga naslovili Otroci o otrokovih 
pravicah – učenci so predstavili pravice, 
ki jih imajo, in hkrati nekaj podatkov 
o otrocih po svetu, ki se tudi v tednu 
otroka borijo za golo preživetje.
Istega dne nas je obiskal mlad košarkar 
Jaka Klobučar. Osmošolka Barbara 
je z njim naredila intervju o tekmah, 
košarki in še čem. Jaka je z veseljem 
odgovarjal tudi na vprašanja radovednih 
osnovnošolcev. Šoli je podaril majico 
s svojim podpisom, podelil je veliko 
avtogramov in se z učenci tudi 
fotografiral.
V sredo so imeli učenci razredne stopnje 
športno dopoldne, imenovano Kolesa se 
vrte. S seboj so prinesli rolerje, kotalke, 
kolesa ter skiroje. Učiteljice so jim 
pripravile različne poligone, na katerih 
so se učenci preizkušali. Športni dan 
smo imeli tudi učenci višje stopnje. 
Pomerili smo se v peteroboju in v atletiki. 
Ob enih pa se je v telovadnici odvijal 
turnir odbojke med učenci in učitelji.  
V zelo izenačenih borbah so na koncu z 
rezultatom 3:2 slavili učitelji.
Četrtek je bil spet kulturno obarvan. 
Vsi krmeljski osnovnošolci smo odšli 
v Sevnico. Učenci razredne stopnje so 
si v sevniškem kinu ogledali risanko 
Divji valovi, nato pa so odšli na sevniški 

grad, kjer jih je pričakal vitez, ki jim je 
razkazal grad ter vse, kar sodi zraven. Po 
končanem ogledu gradu so si ogledali 
še čisto novo, večjo in lepšo sevniško 
knjižnico. Tudi učenci predmetne 

stopnje smo po malici odšli v sevniški 
kino. Ogledali smo si film Beanove 
počitnice, ob katerem smo se dodobra 
nasmejali, nato smo tudi mi pokukali v 
nove prostore sevniške knjižnice in se ob 
tem marsikaj naučili.
Teden se je zaključil z obiskom Pike 
Nogavičke. Te so se še posebej razveselili 
najmlajši. Skupaj z njo so zaplesali, 
zapeli in ustvarjali.
Ponovno smo preživeli nepozaben teden. 
Zavedamo se, da so za nas vsi dnevi 
prav posebni, a smo kljub temu veseli, 
da imamo svoj teden, in da skupaj z 
učitelji in starši počnemo stvari, ki nam 
polepšajo vsak dan.

Učenci novinarskega krožka OŠ Krmelj

- Mladi košarkar 
Jaka Klobučar med učenci.

stopnje smo po malici odšli v sevniški 

- Gledališče 

Prijateljska košarkarska tekma z 
dijaki brežiške gimnazije

V četrtek, 6. septembra, so imeli brežiški 
gimnazijci ekskurzijo v hidroelektrarno 
Boštanj. Za zaključek tega poučnega 
dne pa so odigrali prijateljsko tekmo v 

košarki z učenci OŠ Boštanj. Predvideni 
sta bili dve tekmi, a na žalost smo zaradi 
neprijavljene ekipe brežiških deklic videli 
le eno. Ob 12. uri je bila na sporedu 
tekma dečkov. V prvem delu je bila 
igra izenačena, kar je kazalo na dobro 
pripravljenost obeh ekip. V drugem 

delu pa so se Boštanjčani ob močni 
podpori navijačev razigrali in zmagali z 
rezultatom 32:21.

novinarski krožek, Franja Povše, 9.a 
OŠ Boštanj

Ogledali so si njene vragolije, izdelovali 
Pikine nogavice in copatke, šivali gumbe 
in s pomočjo frizerke delali Pikine frizure.
Otroci se bodo zagotovo radi spominjali 
tega tedna otroka, saj je bil eden najbolj 
zanimivih do zdaj. Res je – Pike Nogavičke 
ni nikoli dovolj.

Tanja Zaplatar, 
9. r., OŠ Krmelj

Prvi tehniški dan

V petek, 21. 09. 2007, smo učenci 6. 
razreda iz OŠ Boštanj izvedli prvi tehniški 
dan. Z avtobusom smo se izpred šole 
odpeljali proti Loki. Tam smo se razdelili 
v tri skupine in se odpravili po gozdni 
učni poti. Spoznavali smo vrste dreves. 
Gozdar nam je pokazal, kako označijo 
drevesa za posek ter jih odžagajo. Pokazal 
nam je tudi, kako lovijo lubadarje, ki 

je pričakal lovec s svojim štirinožnim 
prijateljem. Tam  smo izpolnili učne 
liste. Lovec nam je pokazal, kaj zmore 
lovski pes. Imeli smo malo proste zabave, 
nato pa se vrnili v dolino. Z avtobusom 
smo se vrnili v šolo. Zelo so nas bolele 
noge. Vseeno mi je bil ta dan zelo všeč, 
ker sem se na gozdni učni poti naučila 
veliko novega.

Sara Pešec, 6.a OŠ Boštanj
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 šport in rekreacija,

Atletika 

V četrtek, 13. septembra, je v Celju 
potekala zadnja tekma mednarodne 
atletske lige za nagrado zavarovalnice 
Vzajemna 2007. V teku na 800m je 
odličen uspeh dosegel Borut Veber, ki je 
s časom 1:52,81 dosegel drugo mesto.
V soboto, 15. septembra, je v češkem 
Brnu  potekal klubski evropski pokal 
za mladinke v atletiki skupine A, na 
katerem je sodelovalo osem klubov. Na 
tem tekmovanju je nastopila tudi članica 
AK Sevnica, Maja Teraž, ki je okrepila 
ljubljanski Kronos. Tekla je na 3000m 
zapreke in osvojila 5. mesto s časom 
12:13,58.
V soboto, 15. septembra, se je na Polževem 
odvijal 3. Krevsov tek, ki je štel za 
Slovenski in Dolenjski pokal. Na tej tekmi 

se je najbolj izkazal Robert Lendaro, ki 
je bil absolutno tretji na 11km. V svoji 
kategoriji je prav tako na 11km zmagala 
Alenka Radej, medtem ko je Klemen 
Lendaro zmagal med pionirji na 4,4km 
dolgi progi. 
V soboto, 29. septembra, je v Smledniku  pri 
Medvodah potekalo državno prvenstvo 

v gorskem teku za srednje in osnovne 
šole. Tega teka so se uspešno udeležili 
sevniški atleti, ki so zastopali svoje šole. 
Osvojili so en komplet medalj. Najbolj 
se je s svojim prvim šolskim državnim 
naslovom odrezal Klemen Lendaro. 
Med starejšimi mladinkami je bila Maja 
Teraž srebrna, med mlajšimi mladinci pa 
je Miha Povšič osvojil bronasto medaljo.
V nedeljo, 30. septembra  pa se je v 
Zagrebu odvijal Tek čez štiri zagrebške 

ulice na 5200m dolgi progi. Tega teka se 
je udeležil tudi Član AK Sevnica, Stanko 
Verstovšek, ki je v absolutni članski 
kategoriji osvojil deveto mesto, medtem 
ko je v kategoriji policije osvojil drugo 
mesto, pred njim je bil le predstavnik iz 
Romunije.
1. oktober je izjemno pomemben dan. Na ta 
dan se je pred petnajstimi leti rodil Atletski 
klub Sevnica.
Naj se v imenu AK Sevnica zahvalim vsem 
atletinjam in atletom, funkcionarjem 
našega kluba, neizmerna hvala tudi 
vsem podjetjem in posameznikom za 
finančno in drugačno pomoč, Občini 
Sevnica, KŠTM, Športni zvezi Sevnica, 
Atletski zvezi Slovenije in vsem drugim, 
ki ste pomagali našemu klubu.
Zahvala vsem novinarjem, ki ste 
spremljali in poročali o naših uspehih.

Rafko Povhe

Klemen Lendaro 
(Foto: Boris Kuzmin)

Maja Teraž
(Foto: Boris Kuzmin)

ulice na 5200m dolgi progi. Tega teka se 

Miha Povšič
(Foto: Boris Kuzmin)

Krmeljski šahisti praznujejo

Nadaljuje se prvenstvo Krmelja v 
hitropoteznem šahu. Na turnirju za mesec 
september je malce nepričakovano, kar 
pa je v Krmelju pogost pojav, zmagal 
Arif Begulič z 10 točkami. Enako število 
točk je osvojil tudi Zvonko Mesojedec. 
Tretje mesto je osvojil Bojan Smerdel z 

9 točkami, četrto pa Cvetko Jakša z 8,5 
točkami.
V skupnem vrstnem redu po devetih 
turnirjih še vedno vodi Andrej Brcar 
pred Zvonkom Mesojedcem in Bojanom 
Blažičem.
Ob prazniku Krajevne skupnosti Krmelj 
v spomin na pobite talce med drugo 
svetovno vojno pa bodo krmeljski šahisti 

odigrali tradicionalni dvoboj na desetih 
deskah z ekipo Trebnjega, in sicer v 
soboto, 27. oktobra, v 1A baru Berk v 
Gabrijelah. Ekipi sta zelo izenačeni, 
trebanjski šahisti pa tokrat načrtujejo 
maščevanje za lanski poraz. Jim bo 
uspelo? Nekaj je gotovo, ob prijetnem 
druženju rezultat ni najpomembnejši!

Dušan Močnik

Zdravila in prometna varnost – 3. dan 
slovenskih lekarn, 26. septembra

Varen cestni promet ni le posameznikova 
osebna, ampak tudi skupna, državna 
odgovornost. Psihoaktivna zdravila, 
označena s trigoniki na škatlici, vplivajo na 
sposobnost ocene prometnega položaja, na 
hitrost odziva ali nadzor dejanja, tovrstni 
učinki pa se lahko zgodijo tudi pri drugih 
zdravilih v kombinaciji z alkoholom ali 
prepovedanimi drogami. 
V skladu s slovensko zakonodajo voznik 
ne sme voziti vozila v cestnem prometu 
(avto, tovornjak, avtobus, motor, kolo …), 
če je pod vplivom mamil ali psihoaktivnih 
snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost 
za vožnjo. Na žalost se tega ne zaveda 
več kot 80 odstotkov bolnikov, ki jemljejo 
psihoaktivna zdravila. Najpogostejši 
neželeni učinki teh zdravil so zmanjšana 

pozornost, zaspanost, upočasnjena hitrost 
odziva ali nadzor dogajanja, vrtoglavica, 
motnje vida in sluha, slabost in nenadna 
agresivnost. 
Psihoaktivna zdravila so na škatlici 
označena s trigoniki – trikotniki. Glede na 
vpliv jih delimo v dve skupini. Navaden 
trikotnik pomeni, da velja pazljivost 
pri upravljanju vozil in delu s stroji 
– vpliv zdravila je različen pri vsakem 
posamezniku, pri nekaterih je izražen v 
manjšem, pri drugih v večjem obsegu. 
Poln rdeč trikotnik na škatlici pa opozarja 
na povsem prepovedano upravljanje vozil 
in delo s stroji med jemanjem zdravila.
Posebna pozornost mora biti namenjena 
tudi prenehanju jemanja psihoaktivnih 
zdravil, saj se lahko ob tem tudi pojavijo 
neželeni učinki. Njihovo odpravljanje mora 
potekati postopoma z zmanjševanjem 
odmerka, preden popolnoma prenehamo 

jemati zdravilo. Za konec pa še nekaj o 
kombiniranju zdravil z alkoholom. Ob tem 
lahko nastane medsebojno delovanje že 
ob zmernem pitju, kot posledica pa sledijo 
poslabšanje bolezenskega stanja, duševne 
motnje, pri večjih količinah alkohola tudi 
koma ali smrt (zloraba psihoaktivnih 
zdravil pri samomorih), saj alkohol 
poveča učinek zdravila, zato velja posebna 
previdnost pri jemanju pomirjeval, 
uspaval, splošnih anestetikov, narkotičnih 
analgetikov, antipsihotikov, antidepresivov 
in antialergikov. Zelo težko je opredeliti 
»varen« odmerek alkohola v kombinaciji 
z zdravili. 
Več informacij lahko dobite v knjižici, 
izdani ob 3. dnevu slovenskih lekarn, 
z naslovom O pravilni in varni uporabi 
zdravila – zdravila in prometna varnost.

Spec. Breda Drenek-Sotošek, mag. farm.
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kolumna, obvestilo, horoskop

Vse bralce časopisa bi rad opozoril, da je 
treba od 15. novembra naprej uporabljati 
na vozilu zimsko opremo, kot je to določeno 
z zakonom o varnosti v cestnem prometu. 
Med zimsko opremo motornega vozila, 
katerega skupna masa ne presega 3.500 
kilogramov (osebna vozila, kombinirana 
vozila …), sodi:
• zimske pnevmatike na vseh kolesih;
• poletne pnevmatike na vseh kolesih 
in v priboru ustrezno velike snežne verige 

ali verigam enakovredni pripomočki, ki 
morajo biti v zimskih razmerah pravilno 
nameščeni na pogonskih kolesih. 
Globina profila pnevmatike mora biti 
globoka najmanj tri milimetre. Pri tem 
morajo biti pnevmatike na isti osi enakih 
dimenzij in enakega profila.
Pred zimo je priporočljivo pregledati še 
hladilno tekočino v vozilu, ustreznost 
brisalcev in imeti v vozilu lopato in vlečno 
vrv. 
Če vozilo nima zimske opreme, je 
predpisana denarna kazen v vrednosti 
125,19 evra, če s tem še ovira promet, pa 
kazen v vrednosti 417,29 evra.
Ob tem naj vas tudi opomnim, da mora 
biti vozilo očiščeno, preden gremo z njim 

na pot. To pomeni, da moramo z njega 
očistiti sneg ali led, šipe ne smejo biti 
zaledenele. V primeru kršitve tega predpisa 
je predpisana denarna kazen v vrednosti 
125,19 evra.
Času primerna tema je tudi vožnja vozil 
pod vplivom alkohola. Naj vas opozorim, 
da voznik pod vplivom alkohola nima 
več enakih motoričnih sposobnosti 
in sposobnosti za zaznavanje okolice. 
Posledično je vožnja pijanega voznika 
nevarna za druge udeležence v prometu 
in zanj. Bodite kritični do sebe in ne 
sedajte pijani za volan, če ste zaužili preveč 
alkoholnih pijač.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 

HOROSKOP
ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Izžarevate energijo, ki vam jo drugi 
kar zavidajo. To je plod vašega 
večmesečnega truda. Le povejte 
jim, koliko odrekanja, načrtnega 
urnika in volje je bilo treba. Vredni 
ste občudovanja in obdobje, ki sle-
di, bo popolno in zaslužno.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Ne spuščajte se v podrobnosti, ne 
spuščajte se poglobljeno v misel o 
tem, zakaj je tako. Tako pač je. Iz 
sebe potegnite energijo, ki vas bo 
povzdignila. Še prehitro bo vse to 
za vas preteklost. S pozitivizmom 
boste pregnali tudi prehlad.

KOZOROG ( 22. 12.-20. 1.)
Po cesti se peljete ne da bi malo po-
gledali naokoli. Samo malo obrnite 
glavo desno in levo. Zadelo vas bo 
od prečudovitega razgleda. Lepe 
barve in neverjetna energija. Ne 
premišljujte preveč, ampak vzemite 
tisto, kar se vam tako ponuja.

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
November vam je naklonil srečo. 
Čeprav boste pihnili malo mimo, 
se bo vse končalo v redu. Vendar te 
sreče ne preizkušajte preveč. Drugič 
ne bo tako. Zdravje vam služi in ne 
prenehajte z aktivnostmi, ki na vas 
delujejo dobro.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Se zgodi. Ob strani vam bodo stali 
vsi domači. Vaš partner se bo iz-
kazal. Spoznali boste, da človek 
ni nikoli sam in da je vaš partner 
vreden neverjetno veliko. Vse se bo 
rešilo z odliko, pa še napredovanje 
se obeta.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Ustavite se in poduhajte cvetlice. 
Takšno naprezanje in deloholičnost 
vam dolgoročno ne koristi. Vse 
to, kar ustvarjate, nima pomena, 
če tega ne boste tudi užili. Na-
redite potezo meseca ali celo leta 
in si privoščite dopust s svojim 
najbližjim.

BIK (21. 4–21. 5.)
Ugajajo vam ti nagajivi pogledi in 
naelektrenost v ozračju. Trudili se 
boste držati splošno znanih načel, 
ki veljajo med sodelavci na tem 
področju. Vaša pokončna drža in 
načelnost bosta spodbudili pri tej 
osebi izbruh resničnih čustev – lju-
bezen bo v zraku. 

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Vse skupaj je sila preprosto. V no-
vembru se vam bo posvetilo. Po-
slovno zadevo boste rešili v nekaj 
dneh, čeprav ste o tem premišljevali 
kar nekoliko dlje. Ta vaša moč bo 
prišla prav tudi pri reševanju težav 
vašega prijatelja. Hvaležen vam bo.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Opala, zadelo vas bo nenadoma. 
Metuljčki v trebuhu bodo pople-
savali in za vas bo pomlad. Zaljubi-
li se boste močno, neločljiva bosta. 
Ostanite nekoliko trezni, v službi 
vas bodo potrebovali. Sicer pa z 
vašim značajem to ne bo problem.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Trud, ki ste ga vložili v telovadbo, 
bo obrodil sadove. Vaše telo bo 
prekipevalo od zdravja, in to bodo 
opazili tudi vaši prijatelji. Kaj ni 
to dober občutek? Zdaj pa le držite 
kondicijo. Tam, kjer telovadite, se 
bo rodila simpatija.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Začeli boste nov pohod na pod-
lagi dosedanjih spoznanj. Čeprav 
ste mislili, da delate dobro, so vas 
izneverili. Pri vas ne traja dolgo, da 
spoznate in odpravite napako. To 
se vam bo pozitivno obrestovalo in 
cenjeni boste.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Mogoče se vam zdi, da ne veste 
natančno, ali delate prav. Spet 
tehtate. Zaupajte vase in odprla se 
bodo vsa vrata. Prehodno obdobje 
je in potrudite se narediti nekaj za 
svoje zdravje. Začnite s sprehodi in 
meditiranjem v naravi.

Evino življenje

Dragi moji, kaj takega še nisem doživela pri Nini. Popolnoma nekaj novega, njeno vedenje in nov izraz na obrazu. Love is in the ear!
No, v glavnem, zazvoni mi moj mobilček in oglasim se: »Bok Ninika, kako?« »Gremo na pijačko, kar takoj!« mi odvrne. Dobili sva se v 
lokalu. Vse normalno, na videz. Njene ustnice so lezle v širok nasmešek, malce neroden, očke so sijale, kodrčki so bili nagajivi kot še nikoli. 
Ko sva čvekali, se niti enkrat ni nehala smehljati in močno je bila zainteresirana za pogovor. Neverjetno. Pogovarjava se o vsem in še čem. 
Gledam jo in iz nje veje neverjetna energija. Pa saj to ni Nina. Razlaga, kje je bila, kam gre, le to ne, s kom. Pustim ji še malo časa in jo, 
medtem ko je v polnem govornem zagonu, natančno proučujem. Saj ženska skoraj ne požira sline. S prstom si navija kodrčke, nasmešek pa 
je kar naprej navzoč. Kot strela z jasnega jo prekinem: »S kom si bila? Kdo je to?« Za hipec me pogleda in rdečica ji preplavi lička: »No, 
pač nekdo, ne poznaš.«. Potem se umiri, kot da je dočakala, da mi nekako pove, da je ob njej nekdo. Neroden pristop, ampak to je Nina. 
Pri njej tako ali tako ni nič normalno. Nadaljujem: »Nina, no?« in čakam na njena pojasnila. Potem mi razloži vse in še malce preveč v 
podrobnosti.
Zanimivo je, da je naša Nina vedno trdila, da se ne bo zaljubila, da bodo fantje samo njen hobi, da se ne bo predala nikomur, bla, bla, bla 
… Po moje je ta ljubezenski zadetek, ki jo je doletel, za vse te njene izjave za nazaj. Cel konec tedna bo preživela z njim in zaželim ji, naj 
uživa in se ima lepo.
Zdaj pa si predstavljajte precej hladno osebo, ki jo preplavijo hormoni sreče. Ji dajo energije in spremenijo celo obrazne poteze. Nina je 
zaljubljena, prvič v življenju. Juhu!

Piše se leto 2007 in ljubezen dobesedno razsaja.         
Lupčka
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Nagrade za oktobrsko številko:

1. Kosilo za dve osebi, ki ga podarja                    
    gostišče Felicijan 
    Simona s.p., Radna 31, 8294 Boštanj 
2.  Hlače, ki jih podarja industrijska 
     trgovina NICK DANIEL, 
     Ana Tušek s.p., Prešernova 3, 8290 Sevnica
3. 1 majica,  ki jo podarja 
    Artes studio Sevnica
4. 2 vstopnici za kino Sevnica, ki ju podarja  
    KŠTM Sevnica
5. Dve napenjali, za čevlje, ki ju 
    podarja Kopitarna Sevnica

razvedrilo

Vsa pravilno rešena gesla 
pošljite

napisana na dopisnicah 
najpozneje do 

15. novembra 2007 na:

KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica

Vsi izžrebanci bodo 
o nagradi

obveščeni po pošti.






