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Beseda 
odgovorne 
urednice

Bravo mi, Slovenke in Slovenci! Mislim, 
da je nekaj v zraku. Nosečnice na vsakem 
koraku, vozički na pločnikih in ves čas 
informacije o novih rojstvih. Pravijo, da 
takrat, ko je ženska noseča, še bolj opazi 
vse druge nosečnice in dojenčke. No, sama 

iz grajske skrinje

Bravo mi, Slovenke in Slovenci! Mislim, 

sem povsem nevtralna zunanja opazovalka, 
to, kar se dogaja, pa ni povsem navadno. 
Tudi po statistiki gre za pravi »baby 
boom«. Čestitam vsem novopečenim 
mamicam in očkom za naraščaje. Tistim, 
ki ga pričakujejo, pa vse lepo.
Sicer pa je februar minil v luči dogajanj 
ob kulturnem prazniku in seveda 
pustovanj po naši občini. Marec nas bo 
popeljal v prebujanje v vseh pogledih, 
prihajajo pomlad in prazniki, velika noč 
in velikonočni ponedeljek. Preživite jih 
skrajno lepo.

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. 
Odgovornost za prispevek prevzema avtor. Uredniški odbor 
ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.

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

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

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

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

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

Prihodnja številka bo izšla aprila 2008, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. marca 2008. Prispevki 
naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v elektronski 
obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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Most čez Savo pri HE Vrhovo 

V januarju so podpisali sporazum o prenosu 
lastništva in upravljanja mostu čez Savo 
pri HE Vrhovo, in sicer direktor Savskih 
elektrarn Ljubljana, d. o. o., Drago Polak, 
župana občine Sevnica Kristijan Janc 
in Radeče Matjaž Han. Most je zgradila 
družba SEL, d. o. o., kot gradbiščni most 
za potrebe gradnje HE Vrhovo na podlagi 
odloka o lokacijskem načrtu za HE Vrhovo, 
namenjen pa bo lokalnemu prometu. 
Razlog za sklenitev sporazuma je širši 
javni interes, da bi zagotovili prevoznost 
predmetnega mostu za javni promet kot 
prometna povezava med desnim bregom 
Save v občini Radeče in levim bregom 
Save v občini Sevnica. S sporazumom 
so Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., 
neodplačno prenesle most v last, posest 
in upravljanje občinama Sevnica in 
Radeče, skupaj z vso upravno-tehnično 
dokumentacijo. S tem sta občini prevzeli 
tudi obveznost vzdrževanja mostu po 
predpisih, kar bosta opravljali na podlagi 
predhodnega dogovora, pri čemer vsaka 
občina plača polovico stroškov vzdrževanja 
mostu. Vzdrževanje dostopnih cest na 
most pa bosta opravljali občini vsaka na 
svojem območju, skupaj s postavitvijo 
ustrezne prometne signalizacije. S tem so 
pogodbene stranke določile status mostu 
čez Savo pri HE Vrhovo, ki je zdaj tudi 
uradno predan v javno uporabo oziroma 
za lokalni promet.

Preureditev nivojskih prehodov cest 
čez železniško progo

Minister za promet je imenoval komisijo, 
ki po določilih uredbe o državnem 
lokacijskem načrtu za hidroelektrarno 
Blanca obravnava predvideno preureditev 
cestne infrastrukture za nivojske prehode 
ceste čez železnico. Sestali so se že tretjič 
in ugotovili, da veljavni državni lokacijski 
načrt za hidroelektrarno Blanca glede 
obravnavanih križanj precej odstopa od 
določil veljavne zakonodaje. Obravnavali 
so možnosti za odpravo nastalih razmer, 
ki so zelo povezane z roki in sredstvi, 
predvidenimi za gradnjo tangirane 
infrastrukture. Po mnenju predstavnikov 
sevniške občine, ki so sodelovali pri 
obravnavah komisije, morajo pristojne 
ustanove pripraviti dokumente, ki bodo 
gotovo zagotovili rešitve, nakazane v 
razpravah, pomenijo pa zvišanje naložbene 
vrednosti, s tem pa tudi povečanje 
prometne in varnostne ravni sedanje 
cestne in železniške infrastrukture.

Ureditev regionalne ceste skozi 
Sevnico

Predstavniki občine Sevnica in izvajalca 
so se v Ljubljani sestali s predstavniki 
Direkcije RS za ceste, konzultanta, 
projektanta in podjetja za odkupe zemljišč 
v zvezi prve etape ureditve regionalne ceste 
skozi Sevnico. Pogodbo so z izvajalcem 
podpisali že konec leta 2007, konec januarja 
pa je bil uvajalni sestanek med izvajalcem 
in nadzorom za odpiranje gradbišča na 
Kvedrovi cesti od Komunale do Hotela 
Ajdovec v februarju. Izkazalo se je, da je 
nekaj pomembnih vprašanj še nerešenih, 
zlasti glede projektne dokumentacije, 
izpolnjevanja pogojev Slovenskih železnic 

in odkupa zemljišč. Na sestanku so 
obravnavali tudi problematiko druge etape, 
to je odseka od hotela Ajdovec do gasilskega 
doma, ki naj bi se začela uresničevati 
že letos z gradnjo krožnega križišča pri 
Petrolu. Občina Sevnica si prizadeva za 
uskladitev projektnih aktivnosti med vsemi 
sodelujočimi in rešitve, ki bodo čim bolj 
zadostile potrebam sodobnega mestnega 
prometa in pričakovanju občanov. 

Umeščanje novih dejavnosti in 
ureditev ob HE Boštanj in druge 
infrastrukturne ureditve v vplivnem 
območju HE Boštanj 

Občina je sklicala usklajevalni posvet med 
investitorjem in pripravljavcem občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
poslovno cono ob HE Boštanj, predstavniki 
Holdinga  Slovenske  elektrarne,  Infre, 
d. o. o., Direkcije RS za ceste in krajevne 
skupnosti Boštanj. Obravnavali so predlog 
podrobnega prostorskega načrta, ki v 
prostor ob jezovni zgradbi uvaja različne 
nove dejavnosti. Tema sestanka je bila 
predvsem predvidena nova prometna 
ureditev, ki se mora prilagoditi sedanjim 
in se uskladiti s predvidenimi prometnimi 
ureditvami širšega območja. Dogovorili so 
se, da se bosta v idejno zasnovo prometne 
ureditve vključili tudi ureditev križišča 
lokalne ceste proti Boštanju pri graščini ter 

nova povezava med območjem poslovne 
cone in krakom ceste pri Mercatorju v 
Dolenjem Boštanju ter seveda že delno 
pripravljeni odsek kolesarske steze ob Savi, 
ki bo predvidoma letos končno povezan z 
rondojem v Boštanju. 
Predstavniki podjetja Infra in sevniške 
občine so se posvetovali glede dodatnih 
ureditev vodotokov na vplivnem 
območju HE Boštanj. Na sestanku s 
predstavniki ministrstva za okolje in 
prostor ter projektanta je bila potrjena 
prednost nadaljnjih aktivnosti v tem 
letu, to sta ureditev Sevnične od mostu 
v Šmarju do Taborniškega mostu, skupaj 
z rekonstrukcijo mostu v prvi etapi, in 
nadaljevanje ureditve Sevnične do konca 
naselja nad obrtno cono ob Planinski cesti 
v drugi etapi. Vsa razmerja do ministrstva 
za okolje ter pogodbene odnose z izvajalci 
in projektanti predvidoma prevzema 
javno podjetje Infra, občina Sevnica pa 
pridobivanje potrebnih zemljišč. 

Predstavitev ureditve Drožanjskega 
in Florjanskega potoka

V januarju sta bili predstavitvi ureditev 
Drožanjskega in Florjanskega potoka 
in ceste na terenu. Poleg predstavnikov 

občinske strani

Most čez Savo pri HE Vrhovo 
(Foto: V. Zupančič)

Prešernova cesta v Sevnici (Foto: R. Kaše)

Regionalna cesta G1-5 ob jezovni zgradbi HE 
Boštanj (Foto: R. Kaše)
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investitorja Infra, d. o. o., projektantov, 
izvajalcev in občine Sevnica so bili navzoči 
tudi krajani vplivnega območja urejanja. 
Drožanjski potok bo zaprt v kanal, dolg 510 
metrov, oziroma do mostu čez potok pri 
objektu v lasti Morina, do stare klavnice pa 
bo ulica urejena v celoti. Potok bo urejen s 
prodnim zadrževalnikom in tudi površina 
ob njem približno do igrišča v Drožanjski 
ulici. V sklopu centralne čistilne naprave 
bo zgrajen kolektor kanalizacije, urejeni 
bodo cesta, pločniki in javna razsvetljava. 
Florjanski potok bo zaprt v zaprti kanal 
v dolžini 830 metrov, rekonstruirani 
bodo komunalni vodi. Hkrati bo tudi v 
tem prostoru zgrajen kolektor centralne 
čistilne naprave, urejeni bodo cesta s 
pločniki in javna razsvetljava. Začela se je 

priprava izlivnih odsekov teh dveh pritokov 
in bo potekala hkrati. Vse navedene 
ureditve sodijo med najzahtevnejše 
ureditve pritokov Save na območju 
infrastrukturnih ureditev akumulacijskega 
bazena hidroelektrarne Blanca. Izvajalci 
del bodo poskušali, kolikor bo mogoče, 
čim manj motiti okolje. Vse krajane, ki 
živite na vplivnem območju vseh teh 
ureditev, pa prosimo za razumevanje in 
strpnost. Zavedati se moramo, da bodo 
vse novozgrajene ureditve omogočile večjo 
kakovost našega življenja.

Obnova regionalne ceste
 Krmelj-Šentjanž

V Krmelju poteka naložba obnove 
severnega odseka regionalne ceste skozi 

občinske strani

Krmelj proti Šentjanžu, od Gostišča 
Barbara do stare šole, ki poleg celovite 
obnove dotrajanega vozišča zajema 
obnovo oziroma novogradnjo pločnikov, 
komunalnih  vodov in javne razsvetljave. Ker 
je na pododseku od trgovine Tuš projektno 
predvidena obnova pločnikov samo po 
desni strani, je krajevna skupnost Krmelj 
na  občino in Direkcijo RS za ceste, ki sta 
sofinancerja obnovitvenih del, prenesla 
pobudo krajanov oziroma lastnikov mejnih 
zemljišč, da bi zgradili pločnik tudi na levi 
strani. V ta namen so se na trasi posegov 
sestali predstavniki krajevne  skupnosti  
Krmelj, občine Sevnica, projektanta in 

izvajalca ureditvenih del. Obravnavane so 
bile predlagane tehnične rešitve za dodatni 
odsek pločnika in dogovorjene aktivnosti, 
ki jih je treba izpeljati za dokončanje 
projekta.

Cestna ureditv na območju Tržišča

V Tržišču je bila terenska obravnava, na 
kateri so se preverjale projektne rešitve za 
gradnjo pločnika ob odsekih regionalnih 
cest od železniške postaje Tržišče do vasi. 
Obravnave so se udeležili predstavniki 
krajevne skupnosti Tržišče, občine Sevnica 
in projektanta. Okvirno je določena proga 
predvidenega poteka pločnika, ki naj bi 
bil vseskozi na desni strani ceste v smeri 
od Gostilne Ulčnik do križišča z mirensko 
regionalno cesto in v nadaljevanju mimo 
Petrola do priključka za Tržišče. Na 
križiščih za Vodale in Tržišče bodo uredili 
osvetljene prehode za pešce. Premostitev 
Mirne bo predvidoma opravljena z ločeno 
brvjo, premostitev Tržiškega potoka pa po 
možnosti z dograditvijo sedanjega mostu. 
Po projektnih pogojih je treba rešiti še 
nivojski prehod z železniško progo Sevnica-
Trebnje in posege v območju vodotokov. 
Konec februarja naj bi dokumentacijo 
spet terensko obravnavali.
Projektant je občini Sevnica dostavil in 
predstavil tudi projektno dokumentacijo 
za obvoznico vasi Pijavice, ki je razmeroma 
dobra podlaga, potrebuje pa še nekaj 
dopolnitev. Občina bo podala vlogo za 
sklic komisije pri ministrstvu za promet, 
ki obravnava nivojska križanja cest in 
železnice, ker je takšna zahteva podana 

tudi v projektnih pogojih Slovenskih 
železnic. Občina Sevnica namerava v tem 
letu naročiti projektno dokumentacijo za 
zavarovanje nivojskega prehoda lokalne 
ceste čez železniško progo pri železniški 
postaji Pijavice. 

Prizadevanje za ureditev dodatnih 
zmogljivosti za potrebe Trubarjevega 
doma Loka

Občina Sevnica si s Trubarjevim domom 
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu in 
mogočimi zasebnimi vlagatelji prizadeva 
zagotoviti pogoje za adaptacijo objekta 
nekdanjih državnih rezerv v dodatne 
zmogljivosti za Dom starejših občanov pri 
Trubarjevem domu. Domu primanjkuje 
približno 50 postelj, glede na razvoj 
dogodkov pa je mogoče kmalu pričakovati 
še dodatno povpraševanje. Objekt Zavoda 
RS za blagovne rezerve že vrsto let ni 
skladišče, zanj pa ne načrtujejo uporabe 
za kakršnokoli drugo dejavnost. Glede 
na prostorsko umestitev objekta bi bil 
primeren za preureditev v nastanitvene 
zmogljivosti kot dodatek domu 
upokojencev. Pojavila se je zamisel, da bi 
zavod v sodelovanju z občino Sevnica in 
zasebnimi investitorji na podlagi pogodbe 
o javno-zasebnem partnerstvu prevzel v 
upravljanje neizkoriščeni objekt. Projekt 
bo uresničljiv, če bodo državni organ 
privolili v to, da bi se neaktivno državno 
premoženje preneslo v drugo lastništvo 
in se na novo uredile vsebinske in pravne 
obveznosti vseh strank v postopku. Pogovor 
med pristojnimi se bo nadaljeval tudi v 
prihodnje.

Ureditev kanalizacije, čistilne 
naprave in gradnja pločnikov na 
Blanci 

Sestali so se predstavniki krajanov Blance 
in krajevne skupnosti Blanca, občine 
Sevnica, Komunale Sevnica, d. o. o., 
Infre, d. o. o., in projektanti kanalizacije, 
vodotokov in hodnika za pešce ter 
usklajevali ureditev kanalizacije s čistilno 
napravo in pločnike na območju Blance. 
Projektant kanalizacije je predstavil 
različice predlogov poteka tras kanalizacije 
Blanca-Kladje in predlog lokacije čistilne 

Drožanjski potok pri Plauštajnerju
 (Foto: J. Mrežar)

Predstavitev ureditve Florjanskega potoka 
(Foto: J. Mrežar)

Cesta Krmelj-Šentjanž (Foto: R. Kaše)

Tržišče (Foto: R. Kaše)
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občinske strani

naprave Blanca, krajani pa so nato podali 
okvirne podatke o sedanji kanalizaciji. V 
sodelovanju s krajani Blance bodo izdelali 
posnetek razmer ureditev meteorne in 
fekalne kanalizacije. Projekt ureditve 
hodnika za pešce in javne razsvetljave 
Blanca mora biti usklajen s projektom 
priključitve obvoznice Blanca, zato bo 
potrebno še nadaljnje usklajevanje. 

Čistilna naprava, kanalizacijski in 
vodovodni sistem na Kompolju in 
Orehovem

Podžupan Srečko Ocvirk in njegovi 
sodelavci so se sestali z direktorjem 
Komunale Bojanom Lipovškom. 
Pogovarjali so se o upravljanju čistilne 
naprave Kompolje in tamkajšnjega 
kanalizacijskega omrežja. Javno podjetje 
Infra, d. o. o., je sistem predalo v lastništvo 
občini Sevnica, upravljavec pa je javno 
podjetje Komunala. Sklenjen je bil tudi 
dogovor o izpeljavi kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja na Orehovem, 
ki ga je treba opraviti ob rekonstrukciji 
državne ceste. Ministrstvo za okolje in 
prostor še vedno ni posredovalo mnenja 
k predlogu cen za čiščenje odpadnih voda 
in kanalščino, zato bo treba postopek 
pospešiti, saj so cene temelj za enotno 
politiko odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda za celotno občino Sevnica. 

Uskladitveni sestanek glede 
umestitve atletske steze ob 
Športnem domu Sevnica

V prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Sevnica je na začetku februarja 
potekal uskladitveni sestanek delavcev 
strokovne službe s predstavnikoma 
Atletskega kluba Sevnica glede umeščanja 
nadomestne atletske steze, sprinterske 
proge, objekta za skok v daljavo in skok 
v višino na lokaciji ob Športnem domu 
Sevnica. Na sestanku je bila definirana 
mikrolokacija umestitve posameznih 
atletskih objektov, ki jih bo projektant po 
predpisih in veljavnih športnih normativih 
natančneje umestil v prostor ob upoštevanju 
naravnih danosti prostora. Izdelan predlog 
umestitve bo pred potrditvijo še enkrat 
pregledan in po potrebi dopolnjen, tako da 
bo projektant lahko na podlagi potrjenega 
predloga pripravil tudi stroškovno oceno 
izpeljave teh objektov z minimalnimi 
posegi. Potreba po nadomestni lokaciji 
atletskih objektov se je pokazala zaradi 
izgube 350 metrov krožne atletske steze 
pri srednji šoli na Savski cesti. Smiselna 
in optimalna lokacija je ob športnem 
domu, kjer so zagotovljeni temeljni pogoji 
za atlete, kot so garderobe, sanitarije in 
umivalnice.

Posvet o financiranju ljubiteljske 
kulture v RS

Na  pobudo  Kulturnega društva Franc  Požun 
Zabukovje  je bil v Trnovcu organiziran 
posvet predstavnikov kulturnih društev 
občine Sevnica in poslancev Državnega 
zbora RS iz Posavja glede financiranja 
ljubiteljske kulture v Republiki Sloveniji. 
V Sloveniji deluje okrog 4000 kulturnih 
društev, finančna podpora za njihove 
programe pa je le 2,5 odstotka sredstev, 
ki so v državnem proračunu namenjena 
za slovensko kulturo. Društva se srečujejo 
tudi z zahtevnimi birokratskimi postopki 
za pridobitev navadno majhnih sredstev 
na različnih razpisih, velika je odgovornost 
predsednikov društev, visoka pa so tudi 
plačila Sazasu. Ljubiteljska kultura dosega 
zelo visoko umetniško vrednost in je v 
srednjih in manjših slovenskih občinah 

skoraj edina oblika organizirane kulturne 
dejavnosti. Ob koncu preteklega leta so 
predsedniku Državnega zbora RS izročili 
peticijo Zveze kulturnih društev Slovenije 
glede problema financiranja. Župan in 
poslanec Kristijan Janc je v zvezi s tem 
postavil tudi poslansko vprašanje ministru 
za kulturo dr. Vasku Simonitiju na 
januarskem rednem zasedanju Državnega 
zbora RS. Občina Sevnica sicer namenja 
sredstva  za financiranje kulturnih  
projektov sevniških kulturnih društev 
v vrednosti 38.000 EUR, sofinancira 
delovanje Zveze kulturnih društev Sevnica 
v vrednosti 6200 EUR in delovanje 
Območne izpostave JSKD Sevnica v 
vrednosti 12.500 EUR.

Stoprvi rojstni dan Amalije Vovk, 
najstarejše občanke Sevnice

Lani je   Amalija Vovk   praznovala 100. rojstni  
dan. Župana Kristijana Janca je takrat 
izzvala, da bo ob praznovanju 101. rojstnega 
dne spet plesala le, če bo on pri močeh. 
Oba sta upoštevala dogovor in Amalija 
je vedra in nasmejana na svojem domu 
v Gornjem Brezovem pričakala župana, 
predsednika Društva upokojencev Sevnica 
Janeza Krajnca, predsednico Občinske 
organizacije Rdečega križa Ivico Lindič 
in svojega osebnega zdravnika Božidarja 

Groboljška ter 
medicinsko sestro 
Vlasto Dergan. 
Amalija Vovk se je 
rodila 1. februarja 
1907 kot drugi 
otrok v petčlanski 

družini na Glinih jamah, v zaselku nad 
Sevnico. Po poroki se je z možem preselila 
v hišo na Gornjem Brezovem, kjer živi 
še danes s sinom Milanom in snaho 
Nado, hči Marica pa prihaja svojo mamo 
redno obiskovat iz Ljubljane. Rada obuja 
spomine na svojega moža Anzeka, ki je 
zelo rad igral na harmoniko. Leta 1940 
je kupil popolnoma novo harmoniko in 
veselo raztegoval meh, zadnjih 30 let, 
odkar je Amalija vdova, pa nanjo ni igral 
nihče. Zato je bila slavljenka toliko bolj 

vesela, ko je na praznovanju harmonikar, 
ki je skrbel za dobro razpoloženje, iz 68 
let stare harmonike izvabljal melodije, ob 
katerih je skupaj z družbo veselo zapela. 
Kljub visoki starosti je Amalija še vedno 
dobrega zdravja in bistrih misli. Svojo 
vitalnost je dokazala pri plesu z županom, 
pa tudi s presenetljivo močnim pihanjem 
svečk na slavnostni torti. In kako preživlja 
Malči svoj vsakdan? Po zgodnjem zajtrku 
zelo rada bere, predvsem časopise. Pravi, 
da je disciplina za dolgo življenje zelo 
pomembna, tudi pri hrani. Najraje ima 
dobro domačo hrano in kozarček vina za 
zdravje. Seveda smo jo vprašali za recept 
za tako visoko starost. Amalija pravi, da se 
je treba veliko smejati in biti dobre volje, 
pa premagaš vsakodnevne ovire, ki nam 
jih nastavlja življenje, tako pa tudi starost 
izrineš malo bolj na stranski tir …

Javni razpisi za sofinanciranje 
ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja

Pri Občini Sevnica je še do 5. marca 
2008 odprt javni razpis za dodeljevanje 
proračunskih sredstev za ukrepe naložbe 

Posvet o financiranju ljubiteljske kulture v RS 
(Foto: J. Podlesnik)

Obisk Amalije Vovk ob njenem 101. rojstnem 
dnevu (Foto: V. Zupančič)

Amalija Vovk, 
najstarejša občanka 
sevniške občine 
(Foto: V. Zupančič)
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v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev zemljišč 
in naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah. Prijavitelji prijavo 
oddajo na naslov: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19 a, 8290 Sevnica. Brezplačna 
razpisna dokumentacija je od dneva te 
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku 
za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, 
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, ali pridobijo 
dodatne informacije na tel. št. (07) 81 61 
237 oz. (07) 81 61 233.
Septembra 2008 bodo s področja kmetijstva 
objavljeni še naslednji razpisi: 1. Pomoč za 
plačilo zavarovalnih premij, 2. Zagotavljanje 
tehnične podpore kmetijskemu sektorju, 3. 
Pokrivanje operativnih stroškov transporta 
iz odročnih krajev, 4. Štipendiranje bodočih 
prevzemnikov kmetij.

Obisk predsednika vlade RS in 
ministrov v občini Sevnica

Ministri in visoki predstavniki Vlade 
Republike Slovenije so v tem mandatu 
že drugič obiskali Posavje. Predsednik 
vlade Janez Janša je skupaj z ministrico za 

zdravje Zofijo Mazej Kukovič ter ministrico 
za delo Marjeto Cotman obiskal žensko 
terapevtsko komuno za pomoč odvisnikom 
na Razborju. Spremljal jih je tudi župan 

Kristijan Janc. Ministrica Cotmanova je 
pred tem obiskala še sevniški center za 

socialno delo in območno službo zavoda 
za zaposlovanje, kjer se je seznanila z 
njihovim delom. Minister za gospodarstvo 
mag. Andrej Vizjak se je udeležil 
podpisa pogodbe o ustanovitvi družbe 
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o., 
ki so jo skupaj ustanovile družbe Holding 
Slovenske elektrarne, Gen energija, Savske 
elektrarne in Termoelektrarna Brestanica. 
Obiskal je tudi podjetje Stilles, ki se 
uveljavlja tudi na zahtevnih tujih trgih. 
Predstavniki vlade so obiskali tudi podjetje 
Kopitarna, kjer jim je direktor Marjan 
Kurnik predstavil rezultate poslovanja in 
načrte ter ovire, ki so nastale z vstopom 
Slovenije v EU pri poslovanju z nekdanjo 
skupno državo Jugoslavijo.

Obisk ministra za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko s 
sodelavci

V sklopu vladnega obiska je bilo na 
sevniškem gradu srečanje z ministrom dr. 
Ivanom Žagarjem in njegovimi sodelavci. 
Poudaril je, da bi odločitev poslank in 
poslancev, ki 1. februarja niso izglasovali 
podpore krovnemu zakonu o ustanovitvi 
pokrajin, lahko razumeli kot odrekanje 
podpore regionalizaciji Slovenije. S 
tem je bila več kot polovici naše države, 
predvsem državljankam in državljanom, 
ki živijo na najbolj razvojno podhranjenih 
območjih, odvzeta možnost hitrejšega 
in enakomernejšega razvoja. Dosedanje 
razprave o vsebini pokrajinske ureditve 
so dokazale splošno podporo ustanovitvi 
pokrajin, ki jo razume kot pripravljenost in 
odločenost prebivalcev, da vzamejo usodo 
v svoje roke, zato meni, da je smiselno in 
nujno, da se z zakonodajnim postopkom 
in prizadevanji za ustanovitev pokrajin 
nadaljuje. Projekt ustanavljanja pokrajin 
so odločno podprli predvsem tisti, ki 
jih ustanovitev oziroma neustanovitev 
pokrajin konkretno zadeva, in sicer 
predvsem lokalna okolja, gospodarstveniki, 
da bi jim morala prisluhniti tudi politika 
in s potrditvijo pokrajinske zakonodaje 
sprejeti odgovornost za hitrejši, predvsem 
pa enakomernejši razvoj Slovenije. Župan 
sevniške občine in poslanec v Državnem 

zboru RS Kristijan Janc je izrazil podporo 
zakonu o ustanovitvi pokrajin, saj je bila 
pozitivna opredelitev do pokrajin izražena 
tudi na občinskem svetu občine Sevnica. 
V sklopu obiska je minister Žagar v 
nadaljevanju povedal, da je občina Sevnica 
v letu 2007 pridobila sredstva v vrednosti 
447.937 EUR za projekte Ureditev Savske 
ceste - most in dodatne ureditve, Ureditev 
Savske ceste - vodovod in navezave ter 
Komunalna infrastruktura - Drožanjska, 
Sevnica. Predstavljeno je bilo, da smo 
v sklopu prvega javnega razpisa za 
prednostno usmeritev Regionalni razvojni 
programi v sklopu operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

za obdobje 2007-2013 pridobili 1.359.673 
EUR za projekt Ureditev vodovodov v 
občini Sevnica, v sklopu drugega javnega 
razpisa za navedeno prednostno usmeritev 
pa je občina Sevnica pridobila 505.383 
EUR za projekt Omrežje cest v občini 
Sevnica. Minister Žagar je poudaril, da bo 
tretji javni razpis predvidoma objavljen 29. 
februarja, na katerega bo občina prijavila 
Ureditev prometne infrastrukture v občini 
Sevnica, ki naj bi ga Evropska unija 
sofinancirala v vrednosti 556.390 EUR.

Obisk ministra službe vlade RS za 
razvoj
 
Minister Službe vlade RS za razvoj, dr. 
Žiga Turk, je obiskal podjetje Siliko, d. o. o. 
Direktor podjetja Janez Koprivec mu je s 
sodelavci predstavil podjetje, proizvodnjo, 
zgodovino in rast podjetja, ob tem pa tudi 
interese, namene in cilje vzpostavitve 
razvojnega laboratorija v podjetju, ki ga 
bodo začeli letos in nadaljevali v letu 2009 
zaradi ohranjanja konkurenčne prednosti 

Predsednik Vlade RS Janez Janša in župan 
Občine Sevnica Kristijan Janc 

(Foto: L. Motore)

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve 
Marjeta Cotman in direktor Območne enote 

Zavoda RS za zaposlovanje Sevnica
 Anton Koren (Foto: V. Zupančič)

Podpis pogodbe o ustanovitvi družbe 
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. 

(Foto: V. Zupančič)

Obisk ministra dr. Ivana Žagarja na sevniškem 
gradu (Foto: V. Zupančič)

Ogled proizvodnje v podjetju Siliko 
(Foto: V. Zupančič)
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na trgu. Minister Turk je pohvalil delovanje 
podjetja in jim zaželel še naprej tako 
uspešna rast in delovanje.

Obisk ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter 
direktorice urada za upravljanje 
voda in predstavnice direktorata za 
prostor v Sadjarstvu Blanca 

Stanka Koren, direktorica Urada za 
upravljanje z vodami iz Agencije Republike 
Slovenije za okolje in Ana Vidmar z 
ministrstva za okolje in prostor, direktorat 
za prostor, sta obiskali Sadjarstvo Blanca. 
Pobudnik uvedbe namakalnega sistema 
na območju Arto–Blanca–Dolnje Brezovo 

je prav Sadjarstvo Blanca, zato je bila ob 
obisku predstavljena uvedba namakalnega 
sistema pri HE Blanca, ki bo poleg območja 
Sadjarstva Blanca obsegal tudi zasebne 
površine. Konec januarja občina Sevnica 
skupaj s Konzorcijem za namakanje 
Podravja in Sadjarstvom Blanca, lastnikom 
zemljišč na tem območju, opravila 
predstavitev možnosti namakanja na 
območju Dolnje Brezovškega in Arškega 
polja ter na območju Sadjarstva Blanca 
in dala možnost lastnikom zemljišč na 
tem območju, da se lahko priključijo na 
skupen namakalni sistem in uvedejo 
namakanje na zasebnih površinah, saj je 
voda nujno potrebna. Namakanje naj bi se 
uredilo na približno 80 hektarih površine. 
Na srečanju so bili župan Kristijan Janc in 
podžupan Srečko Ocvirk ter Jože Ratajc, 
direktor Sadjarstva Blanca, ki so predstavili 
uvedbo namakalnega sistema v to okolje 

pri postopku umeščanja HE Blanca v 
prostor. V organizaciji občine Sevnica 
bo o namakanju in vzpostavitvi novih 
namakalnih sistemov sestanek z Agencijo 
RS za okolje, ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Gozdarskim 
interesnim združenjem za sadjarstvo in 
javnim podjetjem Infra. 
Podjetje Sadjarstvo Blanca je obiskal 
tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Iztok Jarc s sodelavci. 
Občini Sevnica, ki koordinira umestitev 
predvidenega projekta namakalnega 
sistema Arto - Blanca - Dolnje Brezovo 
v okolje, je v skupnem sodelovanju z 
ministrstvom za okolje in prostor, Savskimi 
elektrarnami in Holdingom Slovenske 
elektrarne, uspelo uvrstiti projekt v 
koncesijsko pogodbo za izkoriščanje 
energetskega potenciala spodnje Save 
ob umeščanju HE Blanca v prostor. 
Prav tako so si gosti ogledali projekte 
iz Vlaganja v kmetijska gospodarstva, 
ki jih sofinancirata Evropska unija in 
Republika Slovenija. Podjetje Sadjarstvo 
Blanca je bilo z naložbenimi projekti zelo 
uspešno pri uporabljanju teh sredstev. 
Nadaljujejo se gradnja protitočnih mrež, 
posodabljanje mehanizacije in obnova 
nasadov z novimi sistemi sajenja in 
tržnimi sortami. Velik izziv pa je projekt 
kapljičnega namakalnega sistema na 
območju intenzivnih nasadov jablan na 
Blanci, ki ga načrtujejo v sklopu velikega 
namakalnega sistema Arto–Blanca-Dolnje 
Brezovo skupaj z občino. Projekt naj bi 
bil v celoti izpeljan v prihodnjih štirih 
letih. Projekt namakanja oziroma gradnja 
namakalnih sistemov poleg protitočnih 
mrež, sortimenta in mehanizacije pomeni 
temelj za intenzivno, kakovostno, časovno 
prilagojeno proizvodnjo, ki je tudi prijazna 
do narave. 

Obisk predstavnikov ministrstva za 
šolstvo in šport

V sklopu obiska Vlade Republike 
Slovenije so sevniško občino obiskali 
predstavniki ministrstva za šolstvo in 
šport, direktorata za šport, in sicer Simon 
Starček, generalni direktor direktorata za 
šport, Darko Repenšek, vodja sektorja za 
razvoj in naložbe, in Mojca Plestenjak, 

odgovorna za naložbe. Župan Kristijan 
Janc, direktorica KŠTM Sevnica Petra 
Pozderec in vršilka dolžnosti vodje oddelka 
za družbene dejavnosti Mojca Sešlar 
so navzočim, med katerimi so bili tudi 
predstavniki nekaterih športnih društev, 
predstavili razmere v športni dejavnosti 
in infrastrukturi v naši občini in se 
pogovarjali o naložbah, ki so že zapisane v 
razvojne načrte občine. Najpomembnejše 
so telovadnica OŠ Šentjanž, prizidek 
telovadnice v Krmelju, nov stadion v 
Sevnici ter športno-rekreacijsko območje 
Pristan in čolnišče Orehovo. Prednost ima 
gradnja telovadnice pri šoli v Šentjanžu, 
ker je zaradi sedanje ogrožena varnost 
otrok. Pospešeno potekajo aktivnosti pri 
pripravi strokovnih mnenj za lokacijo 
atletskega stadiona. Pripravljene so tri 
različice: pri bazenu v Sevnici, pri šoli v 
Boštanju in na Radni. Še letos pa se bo pri 
telovadnici šole v Krmelju zgradil prizidek 
za potrebe borilnih športov, predvsem 
uspešnega Judo kluba Olimpija. Govorili 
so tudi o možnostih sofinanciranja 
predvidenih naložb. Generalni direktor 
direktorata za šport je predstavil potek 
predsedovanja EU na področju športa 
ter položaj športa v državi nasploh, s 
poudarkom razvoja športnega turizma, 
omenil pa je tudi športne dosežke naših 
tekmovalcev na državni ravni. Pohvalil je 
športno zavzetost občine Sevnica, ki ima 
več kot 17.000 kvadratnih metrov odprtih 
in 4500 kvadratnih metrov pokritih 

športnih površin. V občini je registriranih 
51 športnih društev, 10,5 odstotka aktivne 
populacije pa se rekreativno ali tekmovalno 
ukvarja s športom. Sevniški pristop 
povezovanja športne s turistično ponudbo 
je pravi, meni Starček, izobraziti je treba še 
primeren kader. Za tovrstna izobraževanja 
so na voljo sredstva razvojnih vzpodbud. 
Ob koncu obiska so si gosti ogledali Športni 
dom Sevnica in eno od mogočih lokacij za 
atletski stadion.

Posvet o tretji razvojni osi

Na sevniškem gradu je bil posvet o 
umeščanju tretje razvojne osi v prostor. 
Ta pomeni že večkrat omenjeno razvojno 

Direktorica Urada za upravljanje voda in 
predstavnica direktorata za prostor na ogledu 

Sadjarstva Blanca (Vir: Občina Sevnica)

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
s sodelavci na obisku Sadjarstva Blanca 

(Vir: Občina Sevnica)

Protitočna zaščita nasada 
(Vir: Občina Sevnica)

Obisk predstavnikov ministrstva za šolstvo in 
šport (Vir: Občina Sevnica)
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spodbudo za širše območje vzhodne 
Slovenije, ki se obravnava kot koridor 
nove hitre cestne povezave od avstrijske do 
hrvaške meje. Proga nove ceste v smeri od 
severa proti jugu variantno prečka območja 
Koroške, Savinjsko-Šaleške, Zasavske, 
Posavske ter Dolenjsko-Belokranjske 
statistične in razvojne regije. Znano je 

tudi, da občina Sevnica v tem projektu vidi 
veliko priložnost za doseganje nekaterih 
strateških ciljev, zlasti v pomenu izboljšanja 
prometnih povezav in vnosa nove razvojne 
spodbude v regionalno ter širše državno 
okolje. Posveta so se poleg predstavnikov 
gospodarstva in politike iz naše občine ter 
župana Kristjana Janca, ki je posvet vodil, 
udeležili mag. Radovan Žerjav, minister za 
promet, dr. Mitja Bricelj, državni sekretar 
na ministrstvu za okolje in prostor, Jelka 
Šinkovec Funduk, generalna direktorica 
direktorata za železnice in žičnice na 
ministrstvu za promet, mag. Gregor Ficko 

iz direktorata za ceste na ministrstvu 
za promet in mag. Helena Šolar iz 
direktorata za okolje na ministrstvu za 
okolje in prostor. Gosti so predstavili 
dogajanje in svoja videnja projekta, ki je 
v fazi priprave državnega prostorskega 
načrta na ministrstvu za okolje in prostor. 
Zdaj pripravljajo študijo različic umestitve 
trase v prostor in njen rezultat bo predlog 
strokovno najugodnejše možnosti, ki jo 
bodo javnosti predstavili aprila letos. 
Tehnično podlago in potek obravnavanih 
različic trase je udeležencem posveta 
na kratko predstavil projektant Milivoj 
Ročenovič iz Biroja za projektiranje in 
inženiring iz Maribora. V predstavitvi je 
bila poudarjena problematika financiranja 
tega projekta, vrednega približno 1,4 
milijarde evrov, ki naj bi se ob predpostavki 
dokončanja vseh potrebnih aktivnosti po 
časovnem načrtu začel v letu 2010. Za 
financiranje tako velike infrastrukture 
bo po mnenju ministra za promet in tudi 
preostalih udeležencev posveta treba najti 
pravo kombinacijo javnih in zasebnih 
virov s podporo evropskih strukturnih 
skladov. Domači razpravljavci pa so, ob 
naklonjenosti do predstavljenega projekta, 
izrazili tudi potrebo po čimprejšnjih 
nujnih posodobitvenih posegih na cestnih 
povezavah od Sevnice proti Celju in 
Trebnjemu ter dokončanje asfaltiranja 
odseka proti Planini.

Obisk državnega sekretarja 
ministrstva za javno upravo na 
Upravni enoti Sevnica 

Upravno enoto Sevnica je v sklopu 
vladnega obiska obiskal državni sekretar 
na ministrstvu za javno upravo Roman Rep 
skupaj z vodjo kabineta ministra Evo Ban. 
Po ogledu prostorov in krajših pogovorih 
z delavci so na sestanku z načelnico mag. 
Darjo Drnovšek ocenili delo in poslovanje 
upravne enote. To je, če upoštevamo 
statistične podatke in ocene zadovoljstva 
strank in druge primerljive kazalnike, kot 
je po koncu pogovora povedal mag. Rep, 
uspešno. Na pogovoru so veliko pozornosti 
namenili tudi željam in načrtom občine 
Sevnica in vodstva upravne enote, ki 
načrtujejo, da bi na lokaciji, kjer je že zdaj 
sedež občine in upravne enote, v prihodnje 
dogradili objekte in tako na enem 
mestu združili vse javne službe. Gradnjo 
oziroma dograditev objektov podpira 
tudi ministrstvo za javno upravo. Ob tem 
je državni sekretar opozoril, da je treba 
pravočasno doseči ustrezne dogovore med 
partnerji in ideje umestiti tudi v ustrezne 
akte oziroma načrte.

Vir: Občina Sevnica

S posveta o tretji razvojni osi (Foto: L. Motore)

Ob HE Blanca in Krško

Infrastrukturne ureditve ob obeh 
hidroelektrarnah, Blanca in Krško, v 
spodnjesavski verigi HE, potekajo po 
programu infrastrukturnih ureditev in 
časovno usklajeno.
V sklopu ureditev HE Blanca na levem 
bregu Save v Sevnici potekajo dela 
visokovodnega nasipa. Pripravljalna dela 
so se začela tudi na ureditvenem območju 
Drožanjskega in Florjanskega potoka. 
Ob Vranjskem potoku poteka nadvišanje 

terena, med Gornjim Brezovim in zgradbo 
gradbišča HE je v gradnji visokovodni 
nasip, njegova končna podoba pa je že 
vidna. Dolvodno od HE Blanca potekata 

poglabljanje struge Save in ureditev brežin 
s kamnito oblogo.
Na desnem bregu Save delajo v Boštanju 
zaščitno brežino s kamnito oblogo. Na delu 
Loškega polja potekajo pripravljalna dela 
za arheološke raziskave, ki so že pokazale 
sledi preteklosti rimskega obdobja. Urejajo 
tudi rečne brežine od Impoljce do zgradbe 
HE Blanca.
Začela so se tudi pripravljalna dela za 
rekonstrukcijo glavne ceste Sevnica-Krško 
na odsekih od HE Blanca do Impoljce in 
od Mačjega potoka (Impoljca) do potoka 
Kamenca pri betonarni. Predvidene so 
delne zapore cest, te pa bodo urejene s 
prometno signalizacijo. 
Za HE Krško potekajo pogajanja za 
podrobne arheološke raziskave na 
vplivnem območju HE in usklajevanje z 
zavodom za varstvo kulturne dediščine 
ob problematiki spodnjega gradu Thurn 
v Brestanici. Sklenjena je pogodba s 
projektantskim podjetjem za rekonstrukcijo 
ceste Brestanica-Sotelsko-Videm, kjer 
so že začeli dela geodezije, in pogodba 
za projektiranje deviacije ceste G1-5 pri 
bodoči jezovni zgradbi HE. Za potrebe 
odkupa zemljišč so že sklenjene pogodbe 
za izdelavo cenitvenih poročil in pogodba 
za geodetske storitve.

Krajane, ki živijo ali delajo na vplivnem 
območju gradnje hidroelektrarne Blanca, 
J. p. Infra, d. o. o., prosi za strpnost ob 
morebitnih nevšečnostih, ki bi se pojavljale 
med gradnjo.    

              Vojka Alif

Dolvodno od jezovne zgradbe HE Blanca, 
desni breg Save

Ustanovitev Krekove konjenice
 
V Šentjanžu je bila devetega februarja 
ustanovljena Krekova konjenica. Na zboru 
so za stotnika izbrali g. Franca Strnada, 
njegovega namestnika g. Stanka Gorenjca 
in za starešino g. Franca Lipovška.
Slovesno žegnjanje Krekove konjenice bo 
tretjo soboto v mesecu maju 2008, ko bo 
potekal šesti pohod po Krekovih stezicah.

Franc Šeško
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po sledeh naravnih in kulturnih bogastev

 PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA

Po sledeh naravnih in kulturnih bogastev občine Sevnica je naša stalna spremljevalna rubrika, ki jo sofinancira ministrstvo 
za kulturo.  

Dolenjska butara 

Bližata se velika noč in pred njo cvetna 
nedelja, kar me je spodbudilo k pisanju, 
kako sva z dedkom nekoč delala butaro. Ko 
sem lani prebirala novice o večmetrskih 
butarah, ki so jih celo z vozovi vozili pred 
cerkve, sem se zgrozila. Pa je menda že 
tako. Novi časi, nove navade. Z butarami 
so naši predniki pozdravljali pomlad, 
prosili naravo za blagoslov in dobro letino 
ter srečo za vso družino. 

Kako sva z dedkom delala butaro

Bil je še precej visok sneg, ko sva se z 
dedom odpravila v gozd. Zmanjkalo mu 
je leščevja za vitre. Meni je hotel za veliko 
noč, ko bom nesla k blagoslovu, narediti 
novo, belo košarico, spleteno iz viter. Kar 
sedem križev je že nosil, pa je vseeno 
krepko stopal v sneg celec, saj tam v tej 
zimi ni hodil še nihče. Ded orjak, visoke, 
plečate postave, zdaj že malo upognjenega 
hrbta, je delal dolge korake, noge pa so se 
mu globoko vdirale v sneg. Joj, jaz, mala 
deklica, sem poskušala stopati v njegove 
stopinje. Koraki so bili tako strašno dolgi, 
da sem vsakokrat komaj potegnila noge iz 
ugreznjene dedove stopinje. Včasih sem 
tako obtičala z obema nogama globoko v 
snegu. Ded se je ozrl, se zasmejal in mi 
ponudil svojo gorjačo. Oprijela sem se je 
in tako me je izvlekel. Velikokrat pa sem 
ob tem, ko je potegnil gorjačo, obležala v 
snegu. Smeha in dovtipov ni bilo nikoli 
dovolj. Ko sva prišla v gozd, kjer je za 
robom raslo leščevje, je bilo snega manj in 
tudi hoja je bila prijetnejša.
Ded je začel odbirati palice. »Ta bo za 
vitre, ta, ki je bolj tanka in dolga, pa za 
butaro«. In tako sva hodila od grma do 
grma in nabirala. Ded je rezal palice, jaz 
pa sem jih vlačila za njim. Nato sva iskala 
naprej. Morala sva nabrati še betke. Iz teh 
bo na vrhu butare naredil kepico – oljsko 
goro, nad njo pa še križec. Betki so bili 
cvetni popki grma brogovite. V naših 
gozdovih raste med reso brinje – tudi tega 
sva nabrala. »Borova in smrekova vejica ne 
sme manjkati. Po reso in bukov vršiček ter 

bršljan prideva pozneje, ko se bo na hribu, 
kjer raste resa, stopil sneg,« je modroval 
ded. Kar velik sveženj leskovih palic si je 
naložil na ramena. Meni je izročil betke, 
smrekovo in borovo vejico ter - o joj - tudi 
brinje. To me je močno pikalo v roke, pa 
sem kar čez dlan potegnila rokav jopice in 
tako nosila to pikajočo reč.
Ko sva naslednjič šla v gozd, sva nabrala še 
reso, bukovo vejico in bršljan. 
Pri izdelavi je z vrvico povezal 12 leskovih 
šib, vsaka je bila debela za moj prstek. To je 
pomenilo 12 apostolov. Vmes je med šibje 
vložil vsa darila narave: rezino krompirja, 
korena, v male culice povezano žito (rž, 
pšenico, ječmen, proso, ajdo in koruzo). 
Če ni bilo več svežih jabolk, pa še suho 
hruško in jabolčne krhle. Ko je bilo vse 
to vloženo med šibje in povito, je na vrhu 
butare naredil še oljsko goro in križec. 
Oboje iz betkov.

Potem je bilo na vrsti za mene najlepše 
delo. Na zvezane palice sva povijala bršljan, 
brinje, vejico smreke, bora in bukve, 
cvetočo reso in trakove iz kreppapirja. 
Trakovi so bili beli, modri in rdeči kot naša 
slovenska zastava. Seveda ni manjkala 
velika oljčna vejica, privezana na koncu 
zelenega dela butar.

Tega dela je bilo dve tretjini, ena pa so bile 
šibe, tiste, ki sem jih nadela na ramo, ko 
sem nosila butaro. Ta del mi je mama ovila 
s slovensko trobojnico. Tudi med vojno 
mi je tako ovila butaro, na kar sem bila 
še posebno ponosna, saj je bila takšna le 
moja. Drugi si tega niso upali. Tudi trakovi 
iz papirja so bili beli, modri in rdeči. Velik 
okras butare so bila jabolka in pomaranče, 
ki jih je moralo biti na butari vsaj nekaj.
Barvanih oblancev nismo dajali vanjo, 
to so imele ljubljanske butare. So pa za 
Ljubljančane izdelovali male butare, samo 
iz barvastih oblancev. Te so bile potem 
okras velikonočnim slovesnostim. Toda 
tudi ti oblanci so morali biti le beli, modri 
in rdeči v znamenje slovenstva.
Ko smo nosili butare k blagoslovu, so 
fantje vedno imeli s seboj brinovo vejico, s 
katero so potem dražili dekleta po nogah in 
še malo višje pod kratka krilca. Tudi sama 
nisem bila brez nje , tako da je marsikateri 
pobalin dobil brinov vršiček za vrat.
Ko smo prinesli blagoslovljeno butaro 
domov, je ded delil ta blagoslov takole: 
droben košček jabolka sta dobila krava in 
prašiček, nekaj zrnja kokoši. 
Kar je bilo povezano med šibjem, sva 
odnesla na polje, da bi dobro obrodilo.
Družini je ded razdelil jabolka in 
pomaranče. 
Oljčno vejico je razdelil takole:
- vejico v buhkov kotiček k razpelu,
- vejico na podstrešje, da bi bil dom varen 
pred strelo,
- vejico na ogenj, da ne bi bilo požara,
- in vejico nad glavna vhodna vrata, da bi 
bili varni pred udobnimi ljudmi.
Ostanek butare je ded spravil na podstrešje 
(kmetje na skedenj), kjer je ostala in 
čakala, da jo bo prihodnje leto zamenjala 
nova. Staro butaro so zažgali v kmečki 
peči, nikoli je niso vrgli na smetišče.
Priprava takšne butare je bila zame poseben 
obred, pomenila je veliko pričakovanje in 
bila lepo doživetje.
Zelo si želim, da bi letos kdo naredil 
takšno butaro, da bi se ohranili stari 
običaji in pomen, s katerim so takšne 
butare izdelovali. 

Anica Perme

Fotografija je simbolna.
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iz stare skrinje, prispevki in reportaže

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

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

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

Grajski vodnjak želja

Če se nagnemo nad vodnjak, vidimo v njem 
v prepadni oddaljenosti in ozkem krogu 
neizmeren svet.    

Victor Hugo

Nastajanje naselbin, vasi, trgov in mest 
je bilo tesno povezano z nastajanjem 
vodnjakov, ki so se z razvojem naselbin 
spreminjali. Sprva so bilo preprosti in 
narejeni iz lesa in gline, pozneje pa klesani 
iz kamna in oblikovani s kovinskimi 
dodatki. Vodnjaki so bili temelj vsakega 
naselja, saj so bili vir pitne vode, ki je 
najpomembnejša za preživetje. 
Pred nekaj desetletji so vodnjaki s 
prihodom urejenega vodovodnega sistema 
počasi začeli izgubljati svoj glavni pomen, 
zato so začeli mnogi propadati. Le redki so 

kljub neuporabi obnovljeni in ohranjeni. 
Kot takšni imajo velikokrat okrasno vlogo 
in nekateri celo vlogo spomenika. 
V Sloveniji je več kot tisoč vodnjakov, 
vendar le eden, Grajski vodnjak želja, 
krasi arkadno dvorišče sevniškega gradu. 
Govorimo o kamnitem vodnjaku iz 18. 
stoletja, katerega obod je sestavljen iz 
šestih neenakih trebušastih delov. Ko 
je na gradu živela grajska gospoda, je na 
kamnitem obodu stala kovana obodna 
mreža s stožčasto streho, pod katero je bil 
mehanizem za spuščanje in dvigovanje 
vedra. Kakovostno in prefinjeno izdelan 
kovinski del potrjuje, da ga uvrščamo med 
baročne izdelke. 
Pred kratkim je bil ob tem 16 metrov 
globokem vodnjaku tudi manjši z obliko 
Favnove glave, iz ust pa je tekla voda v 
majhno skodelo. Med urejanjem dvorišča 
so lepotca odstranili iz prvotnega mesta, 
vendar pa ga bodo letos namestili v 1. 
nadstropje, kjer je lapidarij gradu.
Vodnjaki lahko po verovanju ljudi 
izpolnjujejo želje. Grajski vodnjak na 
sevniškem gradu je nedvomno nemo 
prisluhnil že številnim skritim željam in 
zgodbam, ki jih ves ta čas skrbno ohranja. 
Le voda šepeče, da izpolni želje vsem, ki si 
močno in iskreno želijo.

Več skrivnosti o vodnjaku razkriva tudi 
film Med legendo in resničnostjo o 
zgodovini gradu. Oglejte si ga, nato pa 

se zazrite skozi kovano mrežo vodnjaka. 
Zaupajte mu svojo željo in morda se vam 
bo uresničila. 

Petra Biderman

Vodnjak Favnova glava (Foto: Petra Biderman)

Razborski večer v januarju

Pričakovanja prvega Razborskega večera v 
letu 2008 so bila velika, saj smo bili zelo 
počaščeni, ker je bil osrednji gost profesor 
s filozofske fakultete v Ljubljani, dr. 

Janez Bogataj, priznani slovenski etnolog. 
Ob fotografijah, posnetih po Sloveniji, 
je spregovoril na temo Kako živeti s 
kulturno dediščino v sodobnem svetu. Kot 
glasbeni gosti so se nam predstavili ljudski 
godci Joškova banda z Vojnika. Njihovi 
inštrumenti so pravi unikat. Tudi lesene 
grablje in lopar za peko kruha sta lahko 

priročna in uporabna inštrumenta, pa še 
poceni sta. Umetniški gost, Jože Žlaus, je 
pripravil razstavo, ki je predstavila Dorotejo 

Hauser in njeno miniaturno slikarstvo, na 
razstavni steni doma pa so si obiskovalci 
lahko ogledali slike jedkanice Žlausa. Ob 
fotografijah in besedah dr. Bogataja smo 
se zamislili, da mogoče naš odnos do 
kulturne dediščine le ni najboljši. S tem 
se je strinjal tudi župan Kristijan Janc. 
Veseli nas, da je prišel, saj se je tako lahko 
prepričal, da imamo na Razborju pestro 
in bogato kulturno življenje. Osrednje 
akterje večera je počastil z županovim 

vinom. Večer se je, kot je že navada, končal 
ob avtohtoni domači jedači in pijači v 
spodnjih prostorih našega doma.

Petra Kugler
Foto: Ljubo Motore
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Saša, ljubica naša - jubilejni 
koncert ob 20. obletnici prepevanja 
Vokalne skupine Coronke

Vokalna skupina Coronke je 22. decembra 
lani do zadnjega kotička napolnila sevniško 
kulturno dvorano. Kako tudi ne, saj smo 
praznovale 20. rojstni dan in ga primerno 
počastile z jubilejnim koncertom. 
Kot je v spremni besedi povedal naš 
režiser Ivan Merljak, je bila zadeva 

nekoliko drugačna – ne tič, ne miš – 
oziroma vsakega nekaj. Coronke imamo 

rade drugačen glasbeni pristop, ki smo 
ga počasi, a vztrajno oblikovale vseh 20 
let. V naš raznovrsten glasbeni repertoar 
vključimo gledališče – bogate kostume, 
luči, zanimivo scenografijo, pesmi pa 

popestrimo s primerno koreografijo. Ne 
manjkajo tudi pravi gledališki igralci. Vse 
to smo združile tudi v jubilejnem koncertu 
z zanimivim naslovom Saša, ljubica naša. 
Kot Saške smo se predstavile Coronke v 
uvodni pesmi, ki je pokazala, da je Saša, 
ljubica naša znamenje zaljubljenega 
dekleta v vseh njenih pojavnih oblikah 
in časovno zaporednih fazah uresničene 

ali neuresničene ljubezni. Če ljubezen 
»rata«, so tu »nebesa«. Če ne, je tu 
zobozdravstvena čakalnica, kjer ti v končni 
fazi vrtajo po zobeh. In to je tudi glavna 
zgodba našega jubilejnega koncerta, ki jo 
popestrijo še Amorček s stasom in glasom 
Maje Martine Merljak, boginja, ki jo 
uprizarja Alma Blagdanić, in medicinska 
sestra v podobi Marije Gregorc. Vse to je 
ovito v glasbo Vokalne skupine Coronke, 
ki je izredno različna. Coronke smo se 
sprehodile po različnih glasbenih zvrsteh, 
od slovenske ljudske pesmi do večglasnih 
priredb slovenskih in tujih popevk ter 
svojih lastnih skladb. Na te smo še posebno 
ponosne. 
Coronke načrtujemo tudi ponovitve 
muzikala v Sevnici in domačem Boštanju, 
kjer bomo z veseljem nastopile v 
prenovljeni kulturni dvorani. Tam smo 
tudi začele svojo glasbeno pot.
 

Romanca Pokorn, prof.,
umetniška vodja 

Vokalne skupine Coronke

Ob drugem še božične jaslice 

Veseli december je čas topline, pričakovanj 
in ustvarjanja. Vsakdo si ga naredi po svoje. 
Tako se je Marija Metelko iz Lomnega, ki je 
poleg vasi Arto, odločila, da bo na svojem 
vrtu pred hišo izdelala jaslice iz naravnega 
materiala. Za takšne jaslice je treba veliko 
ustvarjalne domišljije in časa. Mariji je to 
uspelo, ker je vztrajna in dela z veseljem. 
Poleg jasic je naredila dečka iz lesa in še 

veliko drugega, kar je postavljeno okoli 
hiše. V vasi Arto odlično vodi skupino, ki 
smo jo poimenovale Aktiv žena Arto, saj 
se ob dolgih zimskih večerih zberemo in 
ustvarjamo namizne in stenske aranžmaje, 
božično zvezdo iz otroških žabic in drugo. 
Skratka, naša soseda je polna zamisli, me 
pa jo z veseljem posnemamo in smo ji za 
vse, kar nas je naučila, zelo hvaležne.
      
   Bernarda Janc

Novoletna zabava za najmlajše

Na silvestrski večer je SMC Sevnica v 
sodelovanju s KŠTM Sevnica že peto 
leto zapored v središču Sevnice pripravil 
novoletno zabavo za najmlajše. 
Otroke so zabavali štirje veliki snežaki 
– Snežko in njegova družina. Otroci so 
se pozabavali ob zanimivih igrah, kjer so 
si priigrali sladke nagrade, lahko pa so 
ustvarjali v delavnicah ali se poigrali z 
enim od snežakov. Za popestritev je bilo 
slišati tudi igranje na harmoniko, ob kateri 

so otroci lahko tudi zapeli. Na koncu nas je 
razveselil še čudovit ognjemet.

Ob tej priložnosti želi SMC Sevnica vsem 
bralcem zdravo in uspešno leto 2008.
www.smc-sevnica.si

Beno Puh

Nekateri so vedno za šport.

Nihče ni hotel zamuditi zabave s snežaki.

Božične jaslice krasijo vrt pred hišo. 

Deček, narejen iz lesa.

Utrinek s srečanja pri upokojencih

Društvo upokojencev Sevnica opravlja 
številne dejavnosti, ob novem letu pa 
člani upravnega odbora društva obiščejo 
nekatere svoje starejše člane v domu 
upokojencev in jim izročijo skromno 
darilo. Letos ga je prejelo osem članov, 
tudi najstarejši moški upokojenec v domu, 
97-letni Alojz Perc, ki je v tem domu že od 
5. maja 1995. 
V prijetnem klepetu so vsi zatrjevali, da se 
v domu odlično počutijo in da osebje in 
vodstvo doma odlično skrbijo zanje.

Janez Janko Blas
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Večer slovenskih pesmi in vina v 
Berlinu
Trideset let MePZ Lisca Sevnica

Naših 30 let. Kako hitro mine čas!
Lani je Mešani pevski zbor Lisca iz 
Sevnice praznoval 30 let delovanja. Ob 
tej priložnosti so zvestim poslušalcem 
pripravili jubilejni koncert v kulturni 
dvorani v Sevnici. Povabili so nas tudi na 
nastop v slovenskem domu sv. Elizabete v 
Berlin, kar smo z velikim veseljem sprejeli 
in tudi tako praznovali svojo visoko 
obletnico. 
Naša predsednica Anica in Andrej sta 
staknila glavi in si zamislila slovenski večer 
z našimi zdomci – Večer slovenskih pesmi 
in vina. Po pripravah smo se odpravili na 
pot 18. oktobra 2007 zvečer. Pridružilo se 
nam je tudi nekaj pevcev skupine Encijan. 
Naši sponzorji so nam dali vse potrebno 
za tako dolgo pot, mi pa smo vzeli s 
seboj še dobro voljo in našega Klemena s 

harmoniko, ki je 11-letni sin naše pevke in 
smo ga kar posvojili, saj nam popestri in 
obogati veliko nastopov. 
Pot do Berlina je kar hitro minila, saj smo 
bili ob 9. uri že na cilju. Družina Božič 
nas je prisrčno sprejela, potem pa smo se 
z našim zabavnim vodnikom Mitjem že 
odpravili na ogled vzhodnega dela mesta. 
Naslednji dan je bil na vrsti zahodni. 
Vtisov je ogromno, občutki pa različni: 
navdušenje in začudenje ob pogledu 
na lepote mesta, hkrati pa tesnoba ob 
ostankih berlinskega zidu in vseh drugih 
znamenjih trpljenja ljudi. 
Za sprostitev nam je vodnik ves čas 
pripovedoval šale in spraševal: »Hočete 
o duhovnikih ali navadne?« Seveda smo 
hoteli oboje. Izlet po mestu je bil čudovit, 
čakal pa nas je še koncert. 
Spoznali smo Dorija, ki je odgnal naše 
strahove. Kratka vaja in že smo peli pri 
slovenski maši v cerkvi. Večina pevcev 
je bila na koru prvič in treba si je bilo 

pomagati s cerkvenimi pesmaricami. 
Na našem koncertu smo bili pozorni na 
vsak gib našega zborovodje Jožeta, zaigral 
je tudi Klemen in razgrel srca s svojo 
harmoniko, mi pa smo peli gorenjske, 
koroške, prekmurske in druge pesmi.
Na srečanju s slovenskimi poslušalci 
po koncertu smo pripravili degustacijo 
slovenskih vin nekaterih naših sponzorjev: 
penino Valvasor in Valentino pridelovalca 
in enologa Zdravka Mastnaka, županovo 
vino – modra frankinja pridelovalca 
Romiha in cviček pridelovalca Andreja 
Jazbeca. K vinu sodi tudi pesem, in tako 
smo ob dobri kapljici vsi še skupaj zapeli 
in vsem polepšali večer. 
Poslovili smo se v poznih nočnih urah in 
si obljubili, da se bomo še videli. Preživeli 
smo nekaj nepozabnih dni in prelep večer 
slovenskih pesmi in vina daleč v tujini, kar 
si bomo zapomnili za vedno. 
      

Anica Dernač

Predsednik Janez Janša na obisku 
na Razborju pod Lisco

Razbor je v torek, 12. februarja, v rdečini 
večerne zarje gostil ugledne goste. Našo 
vasico pod Lisco so obiskali predsednik 
Janez Janša, ministrica za zdravje Zofija 
Mazej Kukovič in ministrica za delo, 
družino in socialne zadeve Marjeta 
Cotman, ki so želeli spoznati delovanje 
Don Pierinove terapevtske komune za 
pomoč odvisnikom od drog, ki domuje 
na Razborju. Goste so sprejeli župan 
občine Sevnica Kristijan Janc, predstavnik 
kraja Jože Imperl, predstavnika Karitasa 
Imre Jerebic in Zvone Horvat, župnik na 
Razborju, pater dr. Karel Gržan, in seveda 
dekleta iz Skupnosti srečanje. 
Gostiteljice so goste povabile v svoj 

triletni dom, jim razkazale bivalne in 
delovne prostore ter predstavile svoje 
vsakodnevno delo, obveznosti, dolžnosti 
in pomen bivanja v komuni. Dekleta, 

pater in predstavnik kraja so živahnem 
enournem pogovoru z gosti delili svoja 
mnenja in izkušnje. Premier Janez Janša 
je pogovor povzel z mislijo, da je škoda, 
da tovrstnih terapevtskih skupnosti za 
pomoč odvisnikom v Sloveniji ni še več. 

Domačini z Razborja se s tem strinjamo, 
saj lahko potrdimo, da smo s sprejetjem 
te skupnosti v naš kraj veliko pridobili 
in imamo nasploh le pozitivne izkušnje. 
S takšnim pozitivnim vtisom so se gosti 
poslovili od deklet in Razborja, mi pa smo 
jih povabili, naj nas v toplejših dneh spet 
obiščejo. 
Terapevtska komuna na Razborju je edina 
tovrstna ženska ustanova v Sloveniji. 
Domačini ji rečemo kar Šola življenja. 
Naše imenovanje ima svoj pomen, saj se 
v njej nekdanji odvisniki spet učijo živeti 
po pravilih tako imenovanega normalnega 
sveta, pa tudi zato, ker je v tej zgradbi, stari 
približno 130 let, do leta 1976 potekal pravi 
šolski pouk. Tako šola na Razborju še živi 
svoje poslanstvo. 

Matej Imperl

Tradicionalno novoletno srečanje DU 
Tržišče

DU Tržišče je tudi letos za svoje člane 
organiziralo tradicionalno novoletno 
srečanje v znanem gostišču Majcen 
(Ulčnik). 
Na srečanju se je zbralo približno 70 članov. 
Pozdravil jih je Vinko Sitar, predsednik DU 
Tržišče, in jim zaželel srečno, predvsem 
pa veliko zdravja v letu 2008. Zaradi 
odsotnosti predsednika KS Janeza Kukca 
nas je nagovoril Marjan Jamšek.
Potem sta bili na vrsti dobra hrana in 
prijetna glasba. 
Z lepimi in dobrimi željami smo se na 
koncu razšli in drug drugemu zaželeli 
nasvidenje do prihodnjega leta. 

Ljudmila Sitar

Veseli december po naše

Devetnajstega decembra lani smo imeli 
člani Društva invalidov Sevnica v prostorih 
Lisce družabno srečanje. Zbrali se nas 
je kar nekaj, saj nam je bilo naklonjeno 
tudi vreme, da smo lahko prispeli z raznih 
koncev naše občine. 
Za razvedrilo in prijetno počutje je 
poskrbela ženska pevska skupina Azalea 
iz Boštanja. Ob njihovem repertoarju 

smo se resnično zabavali in na koncu 
skupaj ob svečah zapeli božično pesem. 
Ob zvokih harmonike in klarineta so 
se nekateri zavrteli po plesišču. Težave, 
stalne spremljevalke nas invalidov, so bile 
vsaj za nekaj trenutkov pozabljene, ker je 
znano, da dobra volja in pozitivne misli 
delajo čudeže. Vsem nastopajočim na 
tej prireditvi in vsem, ki so pripomogli, 
da smo lahko srečanje uspešno izpeljali, 
iskrena hvala.

Jožica Ameršek 
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Pustni karneval - fotoreportaža
1. Prijave mask na pustnem karnevalu
2. Delitev krofov
3.Blanška javna razsvetljava 
4. Čebelice
5. Maske ni zmotil dež
Foto: Ljubo Motore in Rok Petančič

Velikani slovenske kulture v Kulturni 
dvorani Sevnica

»Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat 
dan, da koder sonce hodi, prepir s sveta bo 
pregnan.« Z verzi Prešernove Zdravljice, 
ki so državna himna, je pesem mešanega 
pevskega zbora Primoža Trubarja Loka 
naznanila izjemen kulturni dogodek 
na predvečer kulturnega praznika. Po 
uvodnem pozdravu župana občine Sevnica 
Kristijana Janca je govorniško mesto 
zažarelo s karizmo pesnika, pisatelja, 
urednika in kulturnika Cirila Zlobca. 
Kljub častitljivim letom so njegove besede 

zvenele mladostno, krepko, odločno, jasno 
in modro. Poklon velikemu pesniku, ki se 
ga Slovenci spominjamo celo z državnim 
kulturnim praznikom, je prepletel v misel, 
da se kultura slovenskega naroda od 
Prešerna do danes ves čas krepi in razrašča, 

pri tem pa je poudaril, da moramo kulturo 
predvsem tudi živeti. V tehnološkem 
hitenju si moramo najti trenutke, da bomo 
kulturno bogastvo doživljali osebno. 
Potem je bila na vrsti premiera gledališke 
predstave Velikih 5, in sicer o legendah 
slovenske kulture iz preteklosti – Primožu 
Trubarju, Rudolfu Maistru, Antonu 
Martinu Slomšku, Ivanu Cankarju in 
Francetu Prešernu: To delo avtorja in 
režiserja Sinja Jezernika so upodobili igralci 
gledališke skupine Društva Trg Sevnica. 
Z odlično interpretacijo in besedilom, ki 
je predstavil najpomembnejše stvaritve 
petih znamenitih Slovencev, so igralci 
med obiskovalce ponesli duha narodne 
zavesti in narodnega ponosa, ki ju 
Slovenci morda premalo poudarjamo. 
Skratka, predvečer kulturnega praznika je 
obiskovalcem osrednje občinske prireditve 
ob kulturnem prazniku podaril izjemno 
kulturno doživetje in dogodek nacionalne 
vrednosti. 

Matej Imperl
Foto: Ljubo Motore
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Pustovanje za otroke - fotoreportaža
1. Animatorja Ajda in Beno na pustovanju 
za otroke 
2. Mazoretke na pustovanju za otroke 
3. Pustno rajanje na pustovanju za otroke 
4. Pustovanje za otroke
5. Pustovanje za otroke 
6. Zanimive maskare na pustovanju za 
otroke
Foto: Rok Petančič
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Predstavitev občine Sevnica je 
na sejmu Turizem in prosti čas 
na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani pripravil KŠTM

Na sejmu smo sodelovali z drugimi 
posavskimi občinami na skupnem 
prostoru Sončeve poti. Na svoji stojnici 

smo imeli ves čas promocijsko gradivo 
sevniških ponudnikov in programe za 
izlete turistične agencije Doživljaj. Stojnica 
je bila opremljena z logotipom občine 
Sevnica in stojalom za prospekte in večjo 
fotografijo Sevnice z gradom.
Posebnost je bila organizacija sevniškega 
dne v soboto, 26. januarja. Na 
predstavitvenem odru so se predstavili 
osnovnošolci iz Blance s svojo zanimivo 

raziskovalno nalogo Moj kraj, moja 
občina, ki so jo popestrili z glasbo. Pevke 
Solzice iz Budne vasi so dvorano napolnile 
z ljudskimi vižami. 
Predstavnik Čebelarskega društva Sevnica 
je predstavljal čebelarske izdelke in 
odgovarjal na vprašanja v zvezi z njihovo 
dejavnostjo. Sicer pa se lahko sevniški 
čebelarji pohvalijo s svojo ponudbo 
izdelkov kot eni inventivnejših v Posavju. 
Turistična kmetija Repovž iz Šentjanža 
je predstavljala svoje ekološke izdelke in 
pripravila degustacijo suhega sadja in 
jabolčnega soka. 

Sodelovale so tudi članice Aktiva kmečkih 
žena Budna vas, ki so obiskovalcem 
predstavljale in ponujale različne vrste 
kruha. TD Šentjanž je predstavilo zanimive 
prireditve od Krekovega pohoda, finale 
slovenskih salamijad v maju in bučarijade 
jeseni. 

V soboto se je predstavljala tudi kmetija 
Roštohar s svojimi suhomesnatimi izdelki, 
ki jih je bilo mogoče tudi poskusiti.
Od vinarjev se je s svojimi izdelki vse dni 
predstavlja Klet Mastnak iz Krakovega 
na BSVC in v soboto kmetija Celestina iz 
Vodal na GDVC. 
Obiskovalci so bili presenečeni nad našo 
izletniško ponudbo in so z veseljem jemali 
programe izletov za svoja društva. 
   

Foto: Zdravko Remar

Trnovec in Ajdovski gradec

V soboto, 9. februarja, so si lahko 
domačini v gasilskem domu v Trnovcu 
ogledali 19-minutni dokumentarni film 
Ajdovski gradec, saj so pravzaprav oni 
najbližji čuvarji te naselbine. Ajdovski 
gradec je dragoceno arheološko najdišče 
poznoantične naselbine, ki se je nekoč 
ponašala z dvema cerkvama, krstilnico, 
vodnim zbiralnikom in gručo stanovanjskih 
hiš v utrjenem obzidju. Najdišče je 
bogastvo krajevne skupnosti Zabukovje, 
čeprav je danes mogoče videti le temelje 

zgradb in obzidje. Kakšen je bil resničen 
videz naselbine, nam nazorno prikazuje 
film sevniškega mojstra kratkih filmov, 

Bojana Kostevca. Film je opremljen z 
animacijskim 3D-grafičnim vložkom, ki ga 
je izdelal Luka Klemenc, in besedami dr. 

Timoteja Knifica, ki je v letih 1970–1986 
s svojimi kolegi opravljal izkopavanje na 
območju Ajdovskega gradca. Naselbina 
ima izjemno zgodovinsko vrednost tudi 
zaradi posebnega vodnjaka, zato bi bilo 
prav, da bi jo predstavili tudi zunaj meja 
naše občine. Trnovec je slikovit kraj, ki ga 
poleg Ajdovskega gradca bogatijo številne 
etnološke in kulturne znamenitosti, zato 
je pravil, da ima s tem filmov priložnost 
za večjo prepoznavnost in turistični razvoj. 
Krajani so s filmom zelo zadovoljni, kar 
so po predvajanju potrdili v klepetu in ob 
domači kapljici. 

Foto: Petra Biderman

Bojana Kostevca. Film je opremljen z 

Poziv mladim: ne izpustimo 
mladosti iz rok!

Domišljija in zamisli mladih so neomejene. 
Svet porabništva in lagodnega življenja pa 
mlade žal čedalje bolj potiska v pretirano 
apatičnost in odmik od družbene realnosti 
(alkohol, droge …), kjer ideje izgubljajo 
pravo vrednost, številne priložnosti pa 
ostajajo neizkoriščene. S ciljem razvoja 
Tvojih idej in aktivne vključenosti v 
dogajanje in sooblikovanje našega okolja 
ti želimo s ponudbo infrastrukture in 
dejavnosti ponuditi možnosti ustvarjanja 
in udejstvovanja na različnih področjih. 
V Mladinskem centru Sevnica potekajo 
ob prireditvah samostojno in s partnerji 
številni redni programi (tečaj nogometa, 
košarkarska šola, plesni tečaji, šola za 

starše, DJ-šola, debatni večeri, tečaj joge, 
tečaj angleščine za otroke in drugo), 
vzpostavljamo preventivne svetovalne 
programe (pravna svetovalnica, e-
ginekolog, e-droge, program varstva otrok 
in pomoč starejšim na domu, učna pomoč 
– klub inštruktorjev), pomagamo mladim 
iz Krmelja in Šentjanža pri pridobivanju in 
urejanju prostorov za mlade (več informacij 
je na spletni strani www.mc-sevnica.si). 
Gotovo se bo našlo kaj tudi zate. Tvoja 
pomoč je pomembna. Povej, kaj manjka, in 
česa je preveč. Svetuj. Pomagaj. Predlagaj 
in ukrepaj. Le tvoje aktivno sodelovanje 
nam lahko pomaga Sevnico spremeniti v 
še lepši in prijaznejši kotiček na planetu. Z 
veseljem ti bomo prisluhnili.

Rok Petančič
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KŠTM Sevnica uspešno končal leto 
2007

Konec januarja se je sestal Svet zavoda 
KŠTM Sevnica na 14. redni seji, kjer je med 
drugimi točkami obravnaval Zaključni 
račun zavoda za leto 2007.
KŠTM Sevnica deluje leto in pol. Leto 2007 
je prvo celotno poslovno leto. Pokazali so 
se prvi vsebinski in finančni kazalniki 
delovanja zavoda, iz katerih je razvidno, 
da je bilo leto uspešno.
Kratek povzetek glavnih aktivnosti v letu 
2007:
Ajdovski gradec: tekoče vzdrževanje, 
naložbeno vzdrževanje kamnitih zložb, 
čiščenje kamnov in odpadnih vej v 
okolici.
Grad Sevnica z Lutrovsko kletjo: tekoče 
vzdrževanje, ureditev grajskega gozda, 
ureditev tlakov pred vhodom, namestitev 
kamer in varovanja, vzdrževalna dela v 
objektu in okolici, nakup opreme za nove 
zbirke, grajska kavarna - priprava projekta 
za dovoljenje in odprtje, grajski vinograd – 
zasaditev in nova ureditev, stalni odpiralni 
čas gradu, delna ureditev grajskega parka, 
prireditev Grajsko poletje in druge.
Kulturna dvorana Sevnica s Kinom 
Sevnica: tekoče vzdrževanje, nakup 
sistema varovanja, obnovitev odra in zaves, 
nakup oglasnih desk in ozvočenja, več kot 
100 kinopredstav, gledališki in lutkovni 
abonma, druge prireditve.
Mladinski center Sevnica: tekoče 
vzdrževanje, dejavnost in projekti v zvezi 
z mladinsko dejavnostjo – več kot 120 
programov, nabava opreme – brezplačna 
e-točka in ozvočenje, prireditve.
Turističnoinformacijska pisarna 
Sevnica: tekoče vzdrževanje, trženje in 

izpeljava turistične dejavnosti v občini, 
nov zemljevid občine, ponatis različnih 
zloženk, promocijski film o občini; film 
Ajdovski gradec (turizem je obsežno 
področje in zahteva posebno razlago).
Športna dvorana Sevnica (pri OŠ): tekoče 
vzdrževanje, obnova parketa in beljenje, 
zunanje označbe, nakup sistema varovanja, 
označbe parkirišča, prireditve.
Športni dom Sevnica: tekoče vzdrževanje, 
nakup varovalnega sistema, nakup 
nekatere dodatne opreme, zunanja 
označba, prireditve.
Bazen Sevnica: tekoče vzdrževanje, 
naložbe v opremo, popestritev dogajanja 
ob bazenu v poletni sezoni, dodatni 
animacijski programi (odbojka, vodna 
košarka, vodna aerobika), vzdrževalna dela 
– tribune, označitev objekta, naložbeno 
vlaganje v vodne filtre in bazenske šobe.
Pristan in čolnišče Orehovo: izdelana 
idejna študija ureditve območja, vodenje 
in sestanki mešane projektne skupine, 
sodelovanje v postopku priprave občinskega 
odloka in državne uredbe.
Turistično-rekreacijsko območje Lisca in 
smučišče: pogovori in sklenitev pogodbe o 
partnerstvu za oživitev Lisce, šolanje kadrov 
za upravljanje žičnic, tekoče vzdrževanje, 
popravilo in obratovalno dovoljenje za 
vlečnico, izdelava idejne zasnove območja, 
izpeljava smučarske sezone.
Sejem Sevnica: vsako prvo soboto v 
mesecu na parkirišču za HTC Sevnica 
– upravljanje.
Grajske novice, pisani medij: občinski 
mesečnik - aktivnosti v zvezi z odkupom 
Grajskih novic od TZOS, izdanih osem 
številk, imenovanje uredniškega odbora in 
sprejetje programske sheme, vsakomesečna 
dejavnost za izdajo posamezne številke.

Organiziranje prireditev v občini: v 
organizaciji ali soorganizaciji KŠTM 
Sevnica je bilo 253 prireditev ali dogodkov 
za javnost s področja dejavnosti zavoda.
Financiranje društev: dejavnost 
vrednotenja in sofinanciranja dejavnosti 
društev, zvez društev in drugih pravnih 
oseb iz kulture, športa, turizma in 
mladinskih dejavnosti.
Drugi projekti: aktivno smo se ukvarjali s 
prijavami na javne razpise države in skrbeli 
za dodatne finančne vire, sodelovali pri 
razvoju načrtov v občinskih projektnih 
skupinah, pri vsebinskih zadevah z 
institucijami, ki so pristojne na našem 
območju (Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Celje, Posavski muzej Brežice, 
regionalna razvojna agencija Krško, 
Narodni muzej Brežice, podobni zavodi 
sosednjih občin, Slovenska turistična 
organizacija, urad za mladino).
Aktivni smo na vseh štirih področjih in 
sklenili smo, da bomo nadaljevali na 
podlagi enakih smernic in s ciljem, da 
bomo vsako leto uspešnejši in boljši. 
Objekti, ki jih upravljamo, zahtevajo veliko 
dela in finančnih sredstev, da so urejeni in 
gospodarno vzdrževani. Kar 85 odstotkov 
sredstev proračuna porabimo za te namene, 
15 pa jih je namenjenih naložbenemu 
vlaganju. S svojo dejavnostjo smo 
navzoči tudi na območjih celotne občine. 
Pripravljamo podrobno poročilo o delu za 
leto 2007, ki si ga bo mogoče ogledati tudi 
na naši spletni strani (www.kstm.si). Na 
koncu še povabilo k sodelovanju: del naše 
dejavnosti je vaš prosti čas – ustvarjajmo 
ga skupaj. Oglasite se nam s pobudami in 
predlogi.

Poslovni načrt KŠTM Sevnica za leto 
2008

Kaj bomo delali in kaj lahko pričakujete

Svet zavoda KŠTM Sevnica je konec 
januarja sprejel Poslovni načrt KŠTM 
Sevnica za leto 2008. S tem so zastavljeni 
novi cilji v tem letu. Pred nami bo bogato 
leto glede novih pridobitev v objektih, 
ki jih upravljamo, pa tudi prireditev, 
kjer se srečujemo. Naše delovanje 
bo čutiti na območju celotne občine. 
Povzetek zastavljenih ciljev je naveden v 
nadaljevanju.
Področje razvoja dejavnosti in splošno: 
pridobivanje finančnih virov iz javnih 
razpisov države; sprejetje strategij razvoja 
za turizem, kulturo in šport; ureditev 
upravljanja območja Pristan in čolnišče 
Orehovo; HE Blanca – priprava idejnih 
zasnov območij, namenjenih za šport in 
turizem; obveščanje javnosti pri gradnji 
Kanalizacijskega sistema in čistilne 
naprave Sevnica; izdajanje Grajskih novic; 

Lisca – urejanje medsebojnih razmerij za 
oživitev območja.
Šport: športna dvorana (tekoče vzdrževanje, 
nakup športne opreme, naložbeno 
vzdrževanje prostorov za prhanje in 
sanitarij), športni dom (tekoče vzdrževanje, 
gradnja balinišča, gradnja parka za 
skate), bazen (tekoče vzdrževanje, gradnja 
tobogana, nakup razglasne postaje), 
smučišče Lisca (tekoče vzdrževanje), 
Pristan in čolnišče Orehovo (delna ureditev 
območja).
Kultura: Ajdovski gradec (tekoče 
vzdrževanje, sodelovanje pri naložbi v 
ureditev dostopa ter obnovi elementov 
nahajališča), grad in grajsko pobočje 
(tekoče vzdrževanje, izdelava ograje v 
park, ureditev vodnjaka, novi stalni zbirki, 
izpeljava Grajskega poletja, veličastne 
poroke v grajskem parku, odprtje grajske 
kašče in vinoteke, ureditev vinograda, 
zamenjava strehe na stolpiču pri Lutrovi 
kleti, vsebinska ureditev gradu), kino 
(program), kulturna dvorana (program, 
ureditev in oprema poslovnega prostora v 

pritličju v večnamenski prostor).
Turizem: TIPSI (tekoče vzdrževanje, 
trženje naših danosti), TIPSII – Doživljaj, 
Turistična agencija Posavje (odprtje novega 
poslovnega prostora v Mercatorju in 
začetek nove dejavnosti), sejmi (udeležba 
na turističnih sejmih), upravljanje sejmov 
doma (vsak mesec, kmečka tržnica, 
etnološki sejem), turistične informacijske 
table (po krajevnih skupnostih).
Mladina: MC (tekoče vzdrževanje, 
program), vzpostavitev mladinskih točk 
(Krmelj in Šentjanž).
Še bomo skrbeli za obveščanje naših 
društev, sodelovali z ustanovami iz naše 
pristojnosti na skupnih projektih in 
organizirali razne prireditve. Letos nas 
čaka več pomembnih praznovanj: 800 let 
župnije Loka pri Zidanem Mostu, 500 let 
rojstva Primoža Trubarja, 100 let Godbe 
Sevnica, 50 let rokometa v Sevnici.
Na koncu še povabilo k sodelovanju: 
del naše dejavnosti je vaš prosti čas – 
ustvarjajmo ga skupaj. Oglasite se nam s 
pobudami in predlogi (www.kstm.si).
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turistična zveza občine Sevnica

To smo mi Tržiščani

Konec decembra je čas, ki ga radi preživimo 
na toplem in ob svojih domačih ter jim 
namenimo vsaj zadnjih nekaj trenutkov 
leta. Zato smo bili vsi kar nekoliko 
nejevoljni, ko smo morali predstaviti našo 
KS na prireditvi To smo mi, ki je bila 29. 
decembra v Sevnici. Kje? Na prostem. 
Golaž bo, ansambel bo, mrzlo pa tudi. 
Ampak, Tržišče ne bi bilo Tržišče, če ne bi 
bilo spet velike akcije. Telefoni so zvonili 
in, glej ga zlomka, ko so po vseh krajevnih 
skupnostih negodovali, da ne bodo imeli 
dovolj ljudi na predstavitvi, je bilo nas že 

preveč za en avtobus. Na koncu se nas je 
zbralo kar 87, saj smo si rekli: »Če se že 
gremo pokazat, pa se imejmo še fajn!« 
Vaščani Pijavic, druge najlepše vasi v 
Sloveniji leta 2006, so pripravili 80 litrov 
kuhanega vina, na Skrovniku so napolnili 
košare z domačimi dobrotami, članice 
aktiva kmečkih žena so spekle čudovite 
dobrote, s sabo smo imeli harmonikarja 
in obilo dobre volje članov Društva Hrast, 
Kulturno-športnega društva Telče, Društva 
upokojencev Tržišče in pohodnikov s 
koronarnim klubom, gasilcev iz Tržišča 
in Telč, predstavnikov Vrhka, Društva 
vinogradnikov Malkovec, Društva 
podeželske mladine Tržišče in Turističnega 
društva Tržišče. 
Ker smo imeli lani res ogromno lepih 
dogodkov, društva pa so dosegla pomembne 
uspehe, smo pripravili tudi zelo podrobno 
predstavitev in upali, da jo bo slišalo čim 
več ljudi. Toda, dlje smo stali na mrazu, 
bolj je bilo za nas in vse obiskovalce 
zanimivo kuhano vino, ki so ga zastonj 

delili vaščani Pijavic. Žalostna resnica je, 
da predstavitve ni poslušal nihče. Zato 
smo mi še enkrat stopili skupaj, se držali 
načela, v slogi je moč, in se odločili, da 
bomo peščici ljudi, ki je še vztrajala, 
ponudili najboljše. Precej humorno 
smo predstavili društva, spregovorili so 
predsednik KS Tržišče Janez Kukec, 
predsednik Društva Hrast Janez Valant, 
zazveneli so zvoki harmonike, Fata za malo 
smeha, za konec pa še nepogrešljiva pesem 
Prav lepa je tržiška fara ter vesel juhuhu, 
ki je na toplem trajal še dolgo v noč. To pa 
je prednost avtobusa, da se nam nikamor 
ne mudi. Hvala Franciju Božnarju za 
brezplačen prevoz.

Torej, to smo mi, Tržiščani.
Skozi leto delamo, tudi garamo,

vsak prosti trenutek v naša društva damo.
Včasih imamo vsega že čez glavo,

ampak v delu najdemo tudi užitek in 
zabavo.

Od nas gre vsak sit in dobre volje
in priznamo, morda je res kje bolje.

Toda vsakdo se rad vrača v naše kraje,
zadovoljne nasmehe pa imamo mi najraje.

Upamo, da bomo še naprej tako složni,
saj bodo novi dosežki le tako možni.

Naj bo leto 2008 polno prijetnih druženj in 
dogodkov!

V imenu vseh dobrovoljnežev v KS Tržišče 
Saša Kralj 

»Prav lepa je tržiška fara …«

Dobrote aktiva kmečkih žena

Salamijada in poticarijada v 
Šentjanžu

Dobra salama in ne nazadnje tudi dobra 
potica sta prava poslastica za vsakega gosta. 
Po tem smo v naši občini že dobro znani. 
Turist si gotovo najbolj zapomni, kar gre 
skozi njegov želodec.
Turistična zveza občine Sevnica je lani 
v jesenskem času organizirala dvoje 

predavanj iz tega področja, o poticah in 
dobri izdelavi salam. V naši občini pa bo 
maja vseslovenski finale v ocenjevanju 
najboljših salam. Za ta veliki dogodek 
se še posebno pripravlja organizator TD 
Šentjanž.
K sodelovanju vabimo članice vseh aktivov 
kmečkih žena v občini in Sloveniji, vse dobre 
izdelovalce salam, da se nam pridružijo in 
s tem podprejo našo prireditev. 

Svoje izdelke prinesite najprej na lokalno 
ocenjevanje potic in salam v Šentjanž.
Zbirali jih bomo v Gostilni Repovž, 28. 
marca. Pridružite se nam. Čakajo vas lepe 
nagrade. Nagrajene salame na lokalnem 
ocenjevanju se bodo potem uvrstile na 
vseslovensko ocenjevanje v maju, ki bo v 
Šentjanžu.

 Cvetka Jazbec

Dražba krač na Brunku 

Lepo nedeljsko vreme je mnoge privabilo 
na tradicionalno Antonovo žegnanje 
na Brunk. Kot navadno je na ta dan po 
sveti maši še dražba krač, ki jih darujejo 
domačini.

Cerkev Svetih treh kraljev, ki je ena 
starejših lepotic na našem območju, nujno 
potrebuje temeljito obnovo. Prav gotovo se 
tega dobro zavedajo ljudje, ki želijo ohraniti 
ta objekt kot našo kulturno dediščino. Tako 
ni čudno, da je bila prodaja krač uspešna. 
Najdražjo je kupil domačin Boris Knez, ki 
je globoko segel v žep in odštel 410 evrov.

Ta kraj je dokaz, da se na njem radi zbirajo 
ljudje iz obeh dolin in tudi dveh cerkvenih 
območij. V veliki gneči smo opazili 
tudi župana iz Sevnice, ki mu je ta kraj 
nedvomno ostal v lepem spominu tudi po 
lanski prireditvi Prižgimo luč ljudje. 
Brunk postaja v zadnjem času zanimiva 
turistična točka, kjer si popotnik lahko 
naužije prostranih lepot Slovenije. 

 Cvetka Jazbec

Posvet župana, župnika in ključarja.

Najtežja in najdražja krača.
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Veseli december na OŠ Blanca

Na OŠ Blanca smo praznično vzdušje 
pričarali že na začetku meseca ob dnevu 
odprtih vrat. V soboto, 1. decembra, smo 

imeli različne delavnice, kjer smo lahko 
ustvarjali. Učenci višje stopnje smo v 
mešanih skupinah lahko pekli, žgali v 
les, risali na steklo, izdelovali voščilnice 
in praznične aranžmaje iz naravnih 

materialov in še in še. Učenci nižje stopnje 
pa so po razredih izdelovali različne 
predmete s praznično tematiko. Pri delu 
so se nam pridružili delavci šole, starši, 
vaščani ter nekdanji učenci naše šole. Kot 
posebna gosta pa sta nas obiskala gospod 
Tone Remih, ki nam je prikazal izdelovanje 
lese za sušenje suhega sadja, in gospa 
Anica Kozinc, ki je predla na kolovratu. 
Mnogi med nami so ti dve opravili tako 
prvič pobližje spoznali. V nadaljevanju 
meseca smo si dneve popestrili s pisanjem 
tradicionalne novoletne pošte. Z njo smo 
izrazili želje ob božiču in novem letu. 
Pošte je bilo res veliko, kar pomeni, da 
smo s tem vsak dan nekomu polepšali 
dan. Zadnji dan pouka pa smo pripravili 
tudi prireditev Pozdrav novemu letu. Vsak 
razred se je predstavil s svojim nastopom. 
Pri nekaterih smo se smejali, pri drugih 
pa obujali stare čase in lepe trenutke. Na 
koncu so nas učenci 5. razreda osemletke 
navdušili z gledališko igrico »Babica zima, 
kje si?«, ki so jo pripravili pri gledališkem 

krožku. Igrica je bila tudi smešna, predvsem 
pa so se učenci zelo potrudili in predstavo 
zelo doživeto zaigrali. Ker so vanjo vključili 
tudi prihod pravega dedka Mraza, so nam 
pripravili pravo presenečenje. Vsi smo 
bili obdarjeni z darilci, s katerimi smo si 
posladkali vstop v prave praznične dni. 
                                                                     

    Monika Jurečič, Urška Ribič,
                       8. razred OŠ Blanca

Pod od spretnimi rokami Anice Kozinc je 
nastajala volna. (Foto: Roman Drstvenšek)

Učenci so si z zanimanjem ogledali, kako 
nastaja »repača« ali reta, pripomoček za 

sušenje gob, sadja, bučnih semen. Reto je 
izdeloval Anton Remih iz Stranj. 

(Foto: Roman Drstvenšek)

Čarobni večer na sevniškem gradu

Mesec december je čas, ko se nam 
uresničujejo želje, in tudi sami pomagamo 
uresničevati želje tistim, ki jih imamo 
radi.
V Vrtcu Ciciban Sevnica si želimo 
nadaljevati z akcijo obnavljanja igrišč, ki 

smo jo uspešno začeli v prejšnjem šolskem 
letu. Tokrat so na vrsti enote Boštanj, Loka 
in delno še Kekec. Da bi se naše želje 
izpolnile, je Sklad vrtca skupaj s KŠTM 
in Društvom Trg organiziral v četrtek, 13. 
decembra 2007, Čarobni obisk sevniškega 
gradu kot enega od načinov zbiranja 
sredstev.
Grajska gospoda je dobrodušno odstopila 
svoje prostore, da smo si jih ogledali. Po 
grajskih sobanah so nas popeljali vodiči 
KŠTM. Ogledali smo si tudi film Med 
legendo in resničnostjo.
Ob odhodu domov so vsi otroci prejeli 
svetilke- lahtirnice.
Obisk čarobnega večera na sevniškem 
gradu je bil izredno velik. Iz prostovoljnih 
prispevkov smo zbrali nekaj čez 800 eurov. 
Naše čarobno srečanje se bo spremenilo 

v vesel otroški smeh ob novih igralih na 
igrišču.
Vsem se iskreno zahvaljujemo in voščimo 
srečno, zdravo in uspešno leto 2008.

Za upravni odbor Sklada vrtca
Zdenka PoljšakČarobni obisk Vrtec Sevnica 

(Vir: Vrtec Sevnica)

Čarobni obisk (Vir: Vrtec Sevnica)

Benka Pulko in šolski parlament na 
Osnovni šoli Boštanj

V petek, 11. januarja 2008, se je na naši 
Osnovni šoli Boštanj dogajalo veliko 
zanimivega. Najprej smo učenci prisluhnili 
zanimivemu predavanju svetovne 
popotnice Benke Pulko, v drugem delu 
dopoldneva pa izvedli še šolski parlament 
na temo »ZABAVA in PROSTI ČAS«.
Benka Pulko je s svojim motorjem 
prepotovala triinsedemdeset držav, 
utrinke svojega popotovanja tudi posnela 
in nam ob filmskem prikazu predstavila 
ljudi, znamenitosti, kulture in probleme, 
s katerimi se je srečevala na skoraj 
šestletnem potovanju.
Po končanem predavanju smo se 

predstavniki šolskega parlamenta zbrali 
v mali telovadnici, pridružili pa so se 
nam tudi učenci 8. in 9. razreda. Pri delu 
parlamenta, ki je potekal na temo zabava in 
prosti čas, so se nam pridružili še: mediator 
Martin Lisec, župnik Fonzi Žibert, kulturni 
delavec Ciril Dolinšek, vodja Mladinskega 
sveta in član Mladih Boštanj Dejan 
Kmetič, vodja Mladinskega centra Sevnica 

Rok Petančič in prostovoljki Ceccile iz 
Francije ter Marianne iz Portugalske. 
Navedeni gostje so v več skupinah, skupaj 
z učenci iskali rešitve na zadano tematiko 
in na koncu o ugotovitvah poročali vsem 
zbranim v telovadnici. Naučili smo se, da 
je konflikte boljše reševati s pogovorom 
in da bi prosti čas lahko boljše izkoristili. 
Mladi danes preveč prostega časa preživijo 
ob računalniku in na televiziji, premalo 
pa ga posvečajo športno rekreativnim 
aktivnostim in sploh gibanju v naravi ter 
spoznavanju okolja.
Na koncu smo se posladkali in poslovili. 
Upam, da bomo takšna srečanja še kdaj 
ponovili.

Petra Zupančič, 
8. razred OŠ Boštanj
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Ogledali smo si predstavo Debela 
repa

Otroci iz skupin Mehurčki in Balončki iz 
Vrtca Ciciban Sevnica, enota Boštanj, smo 
si ogledali predstavo Debela repa. 
Predstavo so nam zaigrali varovanci in 
osebje delovne terapije iz Impoljce. 
Skozi doživeto igro, simpatičnost igralcev 

smo spoznali zgodbo, zaigrano na topel, 
izviren način. Z otroki smo uživali v igri 
in se nasmejali. Ob koncu predstave so 
tudi otroci stopili na oder in so dedku 
pomagali izpuliti repo, ki je bila res velika. 
Varovancem in osebju se zahvaljujemo za 
obisk in predstavo. 
      

Marjanca Županc 
iz Vrtca Ciciban Sevnica

Sevniškim osnovnošolcem je 
pobegnila sneguljčica

Učenci in učitelji Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica se ponovno predstavljajo 
z novo gledališko predstavo POBEGLA 
SNEGULJČICA. Priredbo je napisala 
učiteljica Jana Uvodić, ki predstavo tudi 
režira. Vrata so odprli v nov svet, nove čase, 
med nove junake. Sneguljčica ob srečanju 
z nekaterimi junaki drugih pravljic 
spremeni njihova življenja. Odločitev, ali 
ji bodo v njen sanjski svet sledili, avtorica 
prepušča gledalcu. V predstavi se besedilo 
prepleta z različnimi glasbenimi, plesnimi 
ter drugimi zvočnimi in svetlobnimi efekti, 

ki potegnejo gledalca v zamaknjenost 
dogajanja in pričakovanja. Priprave so bile 
dolge in obsežne. Debelo uro pred poukom 
so učenci že vadili na odru. Polna dvorana 

gledalcev bo odtehtala vsa žrtvovanja otrok. 
Z učenci smo si predstavo ogledali 6. in 7. 
februarja, v sevniško Kulturno dvorano 
pa so bili vabljeni tudi starši in krajani v 
četrtek, 14. februarja.

 Valerija Jazbec

Slavimo pusta, s krofi si mašimo 
usta

Letošnji pustni torek za učence OŠ 
Tržišče ni bil navaden šolski dan. V okviru 
tehniškega dne smo raziskovali pustne 
šege in navade iz različnih delov Slovenije. 
Izdelovali smo maske ter plakate o treh 

najbolj znanih pustnih maskotah: o 
laufarjih iz Cerknega, o škoromatih z 
Brkinov in kurentih s Ptujskega polja. Imeli 
smo tudi kuharsko delavnico, kjer so se 
učenci preizkusili v kuharskih spretnostih. 
Po vsej šoli je zadišalo po pustnih flancatih. 

Raziskovanja so se lotili tudi najmlajši. 
Ustvarjali so rime o pustu, reševali uganke 
in oblikovali različne izdelke. Svoje 
delo smo predstavili staršem in drugim 
učencem na zaključni prireditvi ter razstavi 
izdelkov. V kulturnem programu smo se 
poleg pustnih šeg in navad spomnili tudi 
slovenskega kulturnega praznika. Nekateri 
so bili tudi našemljeni in morda so s svojim 
plesom prepodili zimo.

Mina Camloh, 9. razred

gledalcev bo odtehtala vsa žrtvovanja otrok. 

Šolski parlament na OŠ Tržišče

Prosti čas je čas, v katerem se vsak 
posameznik odloča, kaj bo počel, je čas, v 
katerem se sprostiš in odvrneš misli od šole 
ter vsakdanjih stvari. Tako razmišljamo na 
OŠ Tržišče.

Tudi letos smo se pripravljali na šolski 
parlament. Tema je bila zabava in prosti 
čas mladih. Pri razrednih urah smo se 
pogovarjali z razredniki, izpolnjevali ankete 
ter izdelali plakate. Šolski parlament, 
katerega mentorica je učiteljica Irena 
Klukej, je potekal ob okrogli mizi 25. 
januarja. Udeležili so se ga predstavniki 

razredov druge in tretje triade. Razprava 
je potekala o interesih v prostem času, 
nekateri pa so predlagali, kako bi ta čas 
še koristneje in kvalitetnejše izkoristili. 
V Tržišču nimamo primernih prostorov 
za preživljanje prostega časa, v oddaljene 
kraje pa ne moremo, ker nam delajo 
težave prevozi. Izrazili smo željo po 
novem, večjem športnem objektu in točki 
za mlade. Tam bi se družili, zabavali in čas 
koristneje izkoristili.
Ob koncu parlamenta smo izbrali še 
tri predstavnike, ki so nas zastopali na 
občinskem parlamentu . Upamo, da bo 
kakšna naša želja uslišana.

Predsednica šolske skupnosti
Vanja Lindič, 9. razred

Utrinek iz šolskega parlamenta na OŠ Tržišče

Izdelovanje plakatov za šolski parlament

Nastop maškar Pustne delavnice
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Novoletni pohod na Lisco

Tradicionalno se prvi dan novega leta na 
Lisco radi podamo planinci in tudi letos 
je bilo tako. Skoraj 20 nas je zjutraj iz 
Sevnice z nahrbtniki krenilo na Lisco. Na 

vrhu nas je bilo že več. Pot smo nadaljevali 
proti idilični Mali Lisci in Ješivcu, se 
okrepčali v bivaku na Njivicah in sestopili 
v Podgorje. Prava zimska planinska tura 
nas je popeljala v novo leto.

Jože Prah

Rezultati turnirja v ju-jitsu za dečke 
in kadete
 
26. januarja 2008 sta DBV IPPON iz 
Sevnice in Ju-jitsu zveza Slovenije  ob 
pomoči KŠTM Sevnica v športnem domu 
v Sevnici organizirala turnir v ju-jitsu 
borbah, ki so se udeležili vsi slovenski 
klubi, v katerih vadijo borilno veščino ju-
jitsu.
Tekmovanje je bilo namenjeno mlajšim 
kategorijam. Na turnirju so tekmovalci 
DBV IPPON Sevnica dosegli zelo dobre 
rezultate.
Sponzor tekmovalne ekipe domačina DBV 
IPPON Sevnica je postala konfekcija Lisca 
Sevnica.

1.mesto STEGENŠEK SEVERIN
1.mesto KOSEM LEON
2.mesto BOŽIČ DOMEN
2.mesto GERMOVŠEK ANDREJ
2.mesto MATJAŽ SIMONČIČ
2.mesto TERAŽ AVGUST
3.mesto MARIO KLENOVŠEK

Miran Grubenšek 

1.mesto STEGENŠEK SEVERIN

Športne urice

Na OŠ Blanca v letošnjem letu ob 
ponedeljkih izvajamo športne urice za 

Atletika 

V nedeljo, 13. januarja, je v Kamenju pri 
Ajdovščini potekal 2. Kamenjski kros. 
Na tem tekmovanju so dobro nastopili 

tudi atleti AK Sevnica. Osvojili so tri prva 
mesta, in sicer Maja Teraž pri starejših 
mladinkah (5000 m), Miha Povšič pri 
mlajših mladincih (3000 m) in Jan Samide 
pri starejših pionirjih (2000 m). 
V nedeljo, 20. januarja, je v Murski Soboti 
potekal 10. Mednarodni zimski kros. Na 
tem tekmovanju so dobro nastopili tudi 
atleti AK Sevnica. Osvojili so tri druga 
mesta; Maja Teraž pri starejših mladinkah 
(4000 m), Miha Povšič pri mlajših 
mladincih (4000 m), Sara Karlovšek pri 

pionirkah (2000 m), medtem ko si je Jan 
Samide pri starejših pionirjih (3000 m) 
pritekel tretje mesto. Maja Teraž                     Jan Samide 

Maja Teraž, Sara Karlovšek, Miha Povšič

predšolske otroke. S športno aktivnostjo 
zadovoljujemo otrokovo naravno 
razvojno potrebo po gibanju ter načrtno 
in organizirano vplivamo na otrokov 
motorični razvoj. Namen vadbe pa ni le 
telesni razvoj otroka, temveč tudi duševni. 
Med vadbo se otroci učijo vztrajnosti, 
vključujejo se v razne igre in se med seboj 
družijo. Pri nas tekmovalni rezultat ni 
pomemben. 

Učiteljici 
Majda Stopar in Mateja Strnad

V soboto, 26. januarja, je v Beogradu 
potekal Kros Evropske atletske zveze - 
41. Mednarodni BELI KROS. Na  osnovi 
izbirnega krosa v Murski Soboti so na 
tem tekmovanju v  Športnem centru 
Košutnjak Slovenijo zastopali kar trije 

Miha Povšič 
Beograd 08

Miha Povšič 
med tekom

Maja Teraž med tekom

 Maja Teraž na proglasitvi
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atleti AK Sevnica. Miha Povšič je osvojil 
odlično tretje mesto pri mlajših mladincih 
na 4000 m med 32 nastopajočimi. Starejša 
mladinka Maja Teraž se je uvrstila takoj za 
dobitnicami medalj, torej na četrto mesto 
na 3000 m, medtem ko je Sara Karlovšek 
osvojila 8. mesto med pionirkami letnik 
1995/96 na 1000 m.  

Rafko Povhe

 šport in rekreacija, prispevki in reportaže

Miha Povšič na proglasitvi

Sanolabor, svetla točka v Sevnici

Stopila sem v Sanolabor, kjer me je sprejela 
prijazna prodajalka. Vprašala sem, ali imajo 
naravni ekološki detergent za pomivanje 
posode in ekološke pralne oreške za pranje 
perila. Ti izdelki namreč vsebujejo le 
naravne sestavine, zagotovljeno ekološko 
pridelavo.  
Ker so jih imeli, sem bila vesela, da mi ni 
bilo treba ponje v Ljubljano, ali jih iskati 
drugje po Posavju. Ob tem nakupu mi je 
prodajalka povedala zgodbo.
Neko dekle z Dolenjske je hudo, najhuje, 

zbolelo na bezgavkah. Med zahtevnim 
zdravljenjem je ugotovila, kako pomembno 
je, koliko strupov in koncentratov vnesemo 
tudi skozi perilo in obleko na kožo ter 
skoznjo v telo. Obrnila se je k naravi in 
začela iskati. V tujini je dobila zbirko 
naravnih detergentov, ki jih je ponudila 
tudi nam. Dekle je mogoče videti na 
vizitki, ki jo je, da bi verjeli njeni bolezni, 
pustila v trgovini.
Srečna sem, da lahko preprečim nasilje 
strupenih snovi, ki vstopajo v telo, jih pa s 
prefinjeno obdelane reklame ponujajo naši 
dobrotniki velikih trgovin. Srečna sem, da 

imam možnost obvarovati naravo, ki nas 
za enkrat še vzdržuje in hrani. Pravim, za 
enkrat! Zato sem vsakokrat, ko pomivam 
posodo ali perem perilo, nepopisno 
zadovoljna s seboj, ker dovoljujem življenju, 
da ostane. 
Izvedela sem tudi, da kar veliko 
Sevničank kupuje te naravne detergente. 
Predvidevam, da jih tudi uporablja. V 
trgovini imajo še veliko zanimivih izdelkov, 
ki nam pomagajo k dobremu počutju in 
zdravju. Prodajalka pa ima veliko znanja, 
da nam lahko svetuje. Res svetla točka.

Marija Štular Sosič

Licitacija krač in salam pri sv. Joštu 
pod Lisco

Letos so pri sv. Joštu pod Lisco že 11. 
zapovrstjo pripravili dražbo krač in salam, 
dogodek, ki po maši v tej podružnični 
cerkvici župnije Razbor pod Lisco vsako 
leto popestri pustno nedeljo. Ob 10.30 
se je tako v svežem snegu okoli ognjev 
pred vrati zakristije, kamor so ključarji 
obesili domače krače in salame tudi za 
prodajo, zbralo približno 200 obiskovalcev. 
Gospodinje so jim postregle s krepčilno 
jedačo in pijačo. Licitacijo je vodil 
preudarni dražitelj, pomagala pa sta 
mu hudomušna pomočnika s svojimi 
»strokovnimi pripombami«. Obiskovalci 
so za 41 krač in salam namenili več kot 

1650 evrov, znesek pa je v celoti namenjen 
za nadaljnjo obnovo cerkve. Leta 2007 so z 
denarjem, zbranim pri preteklih licitacijah 
in nabirkah, obnovili notranjost cerkve z 
armirano talno ploščo, novimi ploščicami, 
novimi klopmi ter prebelili strop in zidove. 
Letos načrtujejo obnovo fasade in ureditev 
cerkvene okolice. 

Matej Imperl

Blagoslov konj na štefanovo v 
Šentjanžu

Člani Društva rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž smo tudi letos organizirali že 
tradicionalni blagoslov konj na štefanovo. 
Na avtobusnem postajališču je sprevod konj 
pričakala množica ljudi in župnik Janez 
Cevec, ki je opravil obred. Vsakega konja 

je blagoslovil in mu podelil svetinjico, 
nagrajeni pa so bili tudi s koščkom kruha. 
Pozabili pa nismo tudi na preostale 
udeležence blagoslova – vse sta pričakala 
kuhano vino in prigrizek. Veseli smo, 
da naše prireditve niso skalile ne nizke 
temperature ne slabe vozne razmere.
      

Brigita Blas 

Kulturni praznik v Krmelju

Proslavo ob kulturnem prazniku sta 
pripravila krajevna skupnost Krmelj in 
DKŠD Svoboda Krmelj. Prireditev Pismo 
sprave si je zamislila Nevenka Vahtar in jo 
tudi sama prečudovito upodobila na odru. 

Pesmi Sprava, Kočevska maša in Pismo 
zgodovini je prispevala Vida Križnik, 
pronicljiva in tenkočutna opazovalka 
življenja okrog sebe. Avtorici sta želeli 
sporočiti, naj Slovenci nadaljujemo svojo 
pot z ljubeznijo in svetlobo ter jo delimo 
drug z drugim, saj bomo le tako notranje 
bogatejši. Slovesnost smo obogatili še: 
ženska pevska skupina Lokvanj, vokalna 
moška skupina Lira, recitacijska skupina 
Žarek, pevka Tanja Zaplatar in harmonikar 
Jože Stušek. Aplavz in čestitke po dogodku 
so nas nagradili in spodbudili, da bomo 
svoje poslanstvo nadaljevali s še večjo 
zagnanostjo.

                    Berta Logar 
predsednica DKŠD Svobode Krmelj
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 prispevki in reportaže

Mačja šola ali kaj pa, če je vse res?

Kdo bi si mislil, da megleno, deževno 
dopoldne lahko v trenutku, ko se na enem 
mestu zbere toliko pustnih mačkic in 
mačkov, postane tako zabavno. Ja, prav 
ste uganili. Na pustno soboto, 2. februarja, 

je bilo v Glasbeni šoli Sevnica še kako 
zanimivo. Tam se je namreč odvijala prava 
mačja šola. Učiteljica Muca Maca svojih 
učencev skorajda ni prepoznala, saj so bili 
vsi in vsak posebej prikupno našemljeni 
v gusarje, indijance, princeske, dvorne 

norčke, želve, kurente, nekateri pa celo v 
človeka. Le dve, poleg učiteljice, sta ostali, 
kako bi se reklo, mački, ki sta v duetu 
odmijavkali pravo mačjo arijo!
Med samim poukom, ki ga je vodila 
učiteljica Muca Maca, si se lahko naučil 
veliko novega, in sicer spoznal mačje 
družinsko drevo, zakaj se mačkam ponoči 
svetijo oči, katera mačka je pravzaprav 
največja in še mnogo drugega. Med urami 
učenja pa je bilo še posebej zabavno takrat, 
ko so našemljeni muci in mucke proste 
trenutke izkoristili za glasbeni predah. 
Nekateri so igrali na instrumente, drugi so 
peli, spet tretji so zaigrali kar v orkestru in 
zapeli v zboru.
Skratka, bilo je nadvse pestro in zanimivo. 
Kot mačji tajnik v šoli se nisem mogel upreti 
skušnjavi tega članka in opozoriti na eno 
in edino napako. Ker je bil to dan odprtih 
vrat, nas je obiskalo ogroooooomno drugih 
mačkov in mačkic, pa tudi nekaj mačkonov 
iz drugih vasi, nekateri so bili celo 
našemljeni, pravzaprav moram poudariti, 
da je bilo še največ tistih, ki so se našemili 
v človeka. In napaka? Torej, tisto dopoldne 
je bila naša učilnica preprosto premajhna, 
kajti prišlo je toliko obiskovalcev, da smo 
skupaj komaj še lahko dihali isti zrak! Po 
mojem strokovnem mnenju in tudi mnenju 
nekaterih ostalih soudeležencev tega 

zabavnega dopoldneva, bi bilo najbolje, da 
se naslednje leto zberemo v kakšni drugi 
učilnici, ki bo predvsem večja! Morda pa 
nas bodo v svojo šolo povabili kar sami 
gasilci občine Sevnica! V kulturnem domu 
bi zagotovo bilo dovolj prostora. To bi šele 
bila zabava!

Mačji pozdrav!

PRIPIS:

RES JE, da se je v soboto, 2. februarja, v 
Glasbeni šoli Sevnica odvijal pustni koncert.
RES JE, da je tam nastopilo veliko mladih 
glasbenih navdušencev, ki so s svojim 
igranjem na razne instrumente, solo pevskimi 
točkami, prepevanjem v duetu in zborčku 
ter igranjem v orkestru godal, zagotovo 
marsikomu polepšali pustno soboto.
RES JE tudi, da je program povezovala mačka 
Muca Maca, ki ji je posebej za to priložnost 
svoje telo posodila prof. solo petja na Glasbeni 
šoli Sevnica, Martina Prevejšek, in svoje delo 
več kot odlično opravila. Čestitamo!
In še kako RES JE, da je bila »velika« 
dvorana Glasbene šole Sevnica zapolnjena 
do zadnjega kotička!
Za konec pa … ALI BI LAHKO BILO RES, 
da bi se drugo leto pustni koncert odvijal v 
večji dvorani?

Maja Repovž

Seja nadzornega sveta 
JP Infra, d. o. o., v Sevnici

Štiriindvajseta redna seja nadzornega sveta 
JP Infra, d. o. o., je bila 31. januarja na 
sedežu podjetja v Sevnici, kjer so govorili 
o tekočih zadevah. Po seji je bil ogled ob 
akumulacijskem bazenu HE Blanca.
Nadzorni svet, ki ga sestavljajo predsednica 
mag. Tatjana Colnar (MOP), namestnica 
predsednice Marijana Mali (MOP), dr. Žiga 
Andoljšek (MF), Ivan Iveta (predstavnik 
koncesionarja HSE, d. o. o.) in Niko Galeša 
(predstavnik lokalne skupnosti), je bil 
seznanjen s sprejetjem poslovnega načrta 
na Vladi RS 10. januarja, obravnavali pa so 
še nekaj tem iz tekočih zadev.
Po seji si je nadzorni svet ob akumulacijskem 

bazenu HE Blanca ogledal, kako potekajo 
dela infrastrukturnih ureditev na levem in 

desnem bregu Save. Od blizu so si ogledali 
tudi gradbišče HE Blanca z energetskim 
objektom. Direktorica JP Infra, d. o. o., 
Sevnica Ana Gračner in vodja projekta 
HE Blanca Jani Zemljak sta nadzornemu 
svetu še tako približala velik in pomemben 
projekt za Posavje in Slovenijo. 
Dela ob HE Blanca sicer potekajo po 
načrtih in usklajeno s časovnim načrtom. 
Pred kratkim pa so bili s skupnim letakom 
Občine Sevnica in JP Infra, d. o. o., o 
delih in vrednostih v spremljajočo vodno, 
državno in lokalno infrastrukturo ob 
HE Boštanj in HE Blanca ter preostalih 
občinskih in državnih projektih seznanjeni 
tudi občani sevniške občine, ki živijo na 
vplivnem območju gradnje. 
    Vojka Alif

Vodja projekta HE Blanca Jani Zemljak, 
predsednica NS JP Infra, d. o. o., mag. Tatjana 

Colnar (MOP), namestnica predsednice NS 
Marijana Mali (MOP), direktorica JP Infra, d. 
o. o., Ana Gračner, pravnica JP Infra, d. o. o., 

Andreja Vrhovšek, Ivan Iveta (HSE, d. o. o.)
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Najprej vam predstavljam obseg dela 
Policijske postaje Sevnica v preteklem letu. 
Obravnavanih je bilo 435 kaznivih dejanj, 
največ iz poglavja KD zoper premoženje 
(tatvine, poškodovanja, goljufije …), in 
sicer kar 287 primerov.
Obravnavanih je bilo še 361 različnih 
prekrškov, od tega največ zaradi kršitve 
določil zakona o varstvu javnega reda in 
miru – 261 primerov.
Obravnavanih je bilo 141 prometnih nesreč, 
v katerih je ena oseba umrla, 62 oseb je bilo 
telesno poškodovanih. Vzrok prometnih 
nesreč je najpogosteje nepravilna stran/
smer vožnje, nato neprilagojena hitrost in 
neupoštevanje prednosti vozil.
Za zmanjšanje števila inkriminiranih 

dogodkov se policisti PP Sevnica trudimo 
tudi s splošnim opozarjanjem občanov, 
da bi bili bolj samozaščitni in tako bi 
tako zmanjšali pojav okoliščin, ki vodijo v 
prekršek ali kaznivo dejanje.
Občane občine Sevnica spet opozarjam, 
da ob zapuščanju svojih domov vedno 
zaklenite vhodna vrata. Pri tem je izgovor 
z drago izdelavo ključev za vse člane 
družine bolj slab, ker je vrednost odtujenih 
predmetov iz stanovanja vedno višja od prej 
omenjenega stroška. Predlagam tudi, da v 
stanovanju ne hranite večjih vsot denarja ali 
vrednejših predmetov (nakita, umetnin), 
temveč v bankah oziroma trezorjih. V 
stanovanje ne spuščajte neznanih oseb, 
ki vam poskušajo nekaj ugodno prodati, 
ali prikazujejo svoj ubogi položaj. Če kdo 
dejansko prosi za prostovoljne denarne 
prispevke, naj vam pokaže dovoljenje za 
pobiranje prispevkov, ki ga je pridobil na 
upravni enoti krajevno pristojne občine. 

V vseh drugih primerih gre za nelegalno 
početje, ki je lahko prekršek ali kaznivo 
dejanje.
Prav tako naj bodo vaši parkirani avtomobili 
vedno zaklenjeni in ne puščajte v vozilu na 
vidnem mestu vrednejših premetov, kot so 
torbice in denarnice. 
Če opazite v svoji okolici neznane osebe, 
ki z ravnanjem vzbujajo sum, da bodo 
storile kaznivo dejanje ali prekršek, to 
čim prej sporočite na interventno številko 
policije 113 ali na PP Sevnica 81-61-800. 
Pri sporočanju je zelo koristen podatek 
o vozilu, ki ga te osebe uporabljajo 
(registracija, znamka, barva). 
Opozarjam še vse, ki navadno ob urejanju 
travnikov požigajo suho travo. Omenjeno 
početje je prepovedano, saj lahko s 
tem ravnanjem povzročite velikansko 
premoženjsko škodo in škodite okolju.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 

HOROSKOP
RIBI (19. 2.–20. 3.)
Vedno znova se odpirajo nove poti. 
Preveč ciljev ste si zadali in zdaj vas 
vleče na vse strani. V marcu boste v sebi 
dosegli odločitev glede teh in izbrali 
boste prave cilje. Konec meseca se bo 
vaše dogajanje umirilo. Uživajte.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Stopicate počasi in zanesljivo. Naj bo 
to tudi vaše nadaljnje vodilo, saj si s 
tem nehote ustvarjate dobre poslovne 
priložnosti. Naj se vam ne mudi tudi pri 
osebi, ki jo imate na piki že dlje časa. 
Pridobivate točke, in to šteje.

BIK (21. 4–21. 5.)
Osvojili ste cilj, ampak nikar predolgo 
ne počivajte na lovorikah. Marec bo 
sicer res za vas obdobje sklepov, ampak 
to naj ne velja na poslovnem področju. 
Ciljajte naprej, zvezde vam kažejo 
dobro. Opazujejo vas zaljubljene oči.

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Toplejše vreme in sončni žarki vas bodo 
vabili v naravo. Prepustite se užitkom. 
Na potovanju boste spoznali osebo, 
ki vas bo popolnoma zmedla in želeli 
jo boste še videti. Le pogumno. Kipeli 
boste od zdravja in konec meseca tudi 
od ljubezni.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Mesec prijateljstva. To bi lahko rekli 
za vas rake. Družba prijateljev vas bo 
izpopolnjevala in osrečevala. Med seboj 
boste stkali trdne vezi in skupaj boste 
šli celo na potovanje. Na poslovnem 
področju bo stabilno, naložbe bodo 
upravičene.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Res je ta zima naporna, počutje pa ne 
blesteče. Marec bo prinesel spremembe. 
Prebujanje narave se bo dotaknilo tudi 
vas, in to zelo. Metuljčki v trebuhu bodo 
poleteli in vas prijetno žgečkali vso 
pomlad. Prepustite se toku dogajanj.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Vse je v vaših rokah in včasih pozabite, 
da ste jedro vsega. Vodite naprej to kolo 
sreče in pridobivajte porabljeno energijo 
iz narave. Privoščite si nekaj zase, saj 
večji del časa dajete drugim. Marec 
bo poln družabnih dogodkov in novih 
spoznanj.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Pri vas je tako kot z jadrnico na mirnem 
morju. Počasi in vztrajno plujete, brez 
večjih sprememb in pretresov. Tako 
bo tudi v marcu. Preglavice vam bodo 
delali le na poslovnem področju, kar 
boste odpravljali sproti in uspešno.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Marca se vam bo posvetilo, da ne more 
biti vse postavljeno in zloženo natančno 
tako, kot bi želeli. Še več, začeli boste 
spreminjati svoje poglede in ugotovili, 
da je to prav dobro. Kar pogumno, to 
vam koristi.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Ta mesec vas bomo imenovali kar 
zvonček. Prilezli ste ven, uživate na 
sončku in se veselo smehljate. Od ugodja 
boste žareli in imeli zdravo polt. Partner 
vas bo potreboval, zato se mu posvetite. 
S to vašo energijo to ne bo težko.

KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
V službi je polno nalog, doma vas čakajo 
številne obveznosti, primanjkuje pa vam 
časa zase. Marec vam bo prizanesel pri 
delu v službi, doma pa tudi ni treba, 
da je vse popolno. Posvetite se sebi in 
svojemu telesu. Blagodejno bo vplivalo 
na vas.

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Pri vas pa amorček res ne neha delovati. 
Omahujete med osebama, ki so vam pri 
srcu. Ne odločajte se še, sploh pa ne na 
silo. Razsvetlitev bo prišla sama, in to 
zelo kmalu. Zajadrali boste v mirne 
vode.

Evino življenje

Sonce me je prijetno žgečkalo po obrazu. Noge so se mi končno ogrele in napol sem tonila v dremež. Okoli sebe sem slišala samo še rahel 
klepet ljudi in …. Nekdo me je tako grdo in nenadoma prevrnil z ležalnika. Jana in Nina, kokoške. Med nami se je vnelo kepanje po 
strogih pravilih »samo od pasu navzgor« in »za vratom je glavni zadetek«. Nekateri obiskovalci smučišča so prav gotovo uživali med tekmo, 
še posebno, ko je Jana dobila popoln zadetek za vrat in je začela vreščati na pomoč. Takoj je imela dva kandidata, ki sta ji priskočila na 
pomoč. Reševalna akcija je bila zanimiva. Med snežno predstavo sem se naenkrat zavedela, da stojim na snegu le v dokolenkah, moji 
pancerji pa so počivali tam nekje. In zmagovalka je bila … kokoška Nina, ki jo je odnesla brez resnih zadetkov.
Smučarska proga je bila tisti dan odlično pripravljena, vreme pa idealno sončno. Z dekleti smo se zabavale kot že dolgo ne. Seveda je 
bilo glavno v dogajanju pred vlečnico, ko si utegneš od blizu ogledati  druge smučarje (m). Vse tri pa smo imele eno nalogo, in sicer, kako 
nagovoriti tistega mladeniča v modrem kombinezonu, dobrega smučarja, seveda, da bi Nini pokazal prave zavoje. Ko se lotijo moškega tri 
rožice, je zanj to usodno. Naslednji trenutek je Nina že stala med nogami našega smučarja, on pa jo je skrbno popeljal v desni zavoj in nato 
še v levega in tako naprej. Krasno. Nina je vsa blažena sodelovala in si privoščila kar nekaj prijetnih uric s svojim učiteljem. No, potem 
naju je spet poznala.
Pozno popoldne smo končale in si privoščile še kopanje v bližnjih termah. Tisti dan je bil takšen, ki ti ostane za vedno v spominu.
Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom Za Evo, ali na elektronski naslov (info@kstm.si) s pripisom 
Za Evo«.
              Lupčka

kolumna, obvestilo, horoskop
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