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ARMAT d.o.o. Šentjanž
www.armat.si
Ognjevarne fasadne in
strešne obloge
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Športni dom
Sevnica

ARMATERM

PROJEKTIRANJE, INŽENIRING
IN IZVEDBA MONTAŽNIH
OBJEKTOV

-

Tereza Kesovija

jeklene konstrukcije
fasadne plošèe in strešne kritine
preoblikovanje ploèevine

Prodajna mesta:
SEVNICA:
Bencinski servisi Petrol, Turistična agencija Doživljaj, Papirnica Lekos;
KRMELJ:
Gostišče Barbara, Pizzeria Javor;
ŠENTRUPERT:
Gostišče Jaklič;
MOKRONOG:
Gostilna Deu;
TREBNJE:
Bencinski servis Petrol;
INTERNETNA PRODAJA:
www.mkoncerti.si, tel. prodaja: 051/676-800

PROIZVODNE HALE
TRGOVINSKI CENTRI
SKLADIŠÈA
OSTALI POSLOVNI OBJEKTI
SEJEMSKE DVORANE
ŠPORTNI OBJEKTI
STREHE INDIVIDUALNIH HIŠ

Prodaja in uprava:

Koèevarjeva 2, 8000 Novo mesto
Tel.: 07/39-33-400, 07/39-33-411
Fax.: 07/39-33-419



















armat@armat.si

Tomaž Krnc s.p.
Ledina 1, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 41 651
GSM: 041 427 084

www.strehe.si

Prodaja strešnih kritin
že od 5,40 € / m 2

Tel.: 07 81 62 660
Fax: 07 81 62 661
Gsm: 041 652 527
CREVARSTVO
Matjaž TRBOVC s.p.
Prvomajska 20
8290 SEVNICA - Slovenija

www.trbovc.com
matjaz.trbovc@siol.net
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Iz grajske skrinje
»Je knjiga, ki je več kot knjiga.
Je skrinja narodne zaveze.
Je duh, ki se nad časom dviga.
Je zvezda stalnica: ljubezen.«
(Tone Pavček, pesem Rastoča knjiga)
Rastoča knjiga je slovenski projekt, ki se je začel na
prehodu v novo tisočletje. Novo tisočletje pomeni
nov začetek. Zato Rastoča knjiga simbolizira nov
začetek, začetek novega sveta. Zavedanje lastne
kulture, znanosti, umetnosti, narodne zavesti,
svojega jezika in pisane besede. Naj svet tekmuje
v kulturi, ne z orožjem. Rastoča knjiga je projekt
odličnosti, nekaj več in je postal že tudi mednarodni
projekt. Edinstvena ideja Slovenije, ki ima kljub
državni mladosti že 800 rodov.
To je projekt, ki se človeka dotakne. Rastimo s
knjigami, kot to simbolizira Deklica z »Rastočo
knjigo« v Ljubljani. Tudi v Sevnici imamo Rastočo
knjigo, katera se lepo dopolnjuje z vedno novimi
domačimi knjižnimi deli. Razstavo si lahko ogledate
v sklopu praznovanja kulturnega praznika. Vabljeni.
Petra Pozderec

KOLEDAR SVETOVNIH DNI ZA
MESEC FEBRUAR:
2. februar
7. februar
11. februar
21. februar

svetovni dan varstva mokrišč
svetovni dan varne uporabe interneta
svetovni dan bolnikov
svetovni dan materinščine

S tem prispevkom spodbujamo osveščenost o svetovno znanih dogodkih in
dvigujemo zavest o potrebi po medsebojnem spoštovanju in strpnem sobivanju.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan;
http://www.unicef.si/main/koledar.wlgt

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 6250 izvodov. Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini
Sevnica brezplačno na dom. Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: Petra Pozderec - odgovorna urednica, Matej Imperl - glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar, Jože Novak,
Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj - prispevki Šolski zvonec ter Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.
Kartoskop, avtor in lektoriranje: Danijel Šmid.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. Odgovornost za prispevek in sliko 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 besedila.
Prispevkov in fotograﬁj ne vračamo.
Oblikovanje graﬁčne predloge in naslovnice:
Mojca Metelko, Zavod NSK
Prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Tiskarna SOLO d.o.o. Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Graﬁka in foto: Copyright © 2007 Microsoft Corporation
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 marca 2009, prispevke in reklamne
oglase zanjo pošljite najpozneje do 9.2.2009. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotograﬁji.
Prispevki morajo biti v elektronski obliki.
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UREDITEV SPODNJEGA DELA FLORJANSKE
ULICE
V gasilskem domu v Sevnici so predstavli ureditev spodnjega
dela Florjanske ulice. Na sami predstavitvi so krajani zahtevali,
da se podrobno predstavijo vse ureditve, ki se bodo izvajale pri
posameznih hišah v omenjeni ulici. V torek zjutraj so se na Florjanski
ulici zbrali vsi predstavniki izvajalcev del in nekaj krajanov. Krajani
so imeli veliko konkretnih vprašanj. Enotni so bili, da morajo biti
vsa dela, ki so predvidena na posameznih vodih, končana sočasno
in ne postopoma. Zahtevali so, da se prestavi električna napeljava
z obstoječih drogov po zraku v že položene kanale v tla, kar pa po
informacijah predstavnikov Elektra ni izvedljivo, saj za to ni dovolj
denarja. V nadaljevanju so bile vsakemu krajanu predstavljene
infrastrukturne ureditve, ki zadevajo njihove hiše. Po zagotovilu
predstavnikov Občine Sevnica bo v omenjeni ulici zgrajena tudi
javna razsvetljava, kar so krajani pozdravili z odobravanjem.

STROKOVNI POSVET O PRIPRAVI NOVIH
PROSTORSKIH AKTOV OBČIN
V prostorih Ministrstva za okolje in prostor je potekal strokovni
posvet o pripravi novih prostorskih aktov občin, ki so se ga
udeležili tudi predstavniki strokovnih služb Občine Sevnica. Glede
na pomembnost teme in glede na težave, s katerimi se občine
in izdelovalci prostorskih aktov spopadajo pri pripravi občinskih
prostorskih načrtov, je bil odziv občin velik. Direktorica Direktorata
za prostor Metka Černelč je predstavila problematiko razpršene
gradnje in razpršene pozidave v prostoru. Pri organizaciji prostora
je treba težiti k bolj kompaktni pozidavi, več truda je treba nameniti
organizaciji javnega prometa v mestih in prilagajanju urbanega
prostora podnebnim spremembam. Najpomembnejše navodilo
pa je, da je treba z akti zaustaviti širjenje razpršene gradnje. V
nadaljevanju posveta je bil predstavljen OPN za občino Bovec. Po
razpravi in vprašanjih o problemih, s katerimi se občine srečujejo
v postopkih priprave aktov, je bil predstavljen še Pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah, na pobudo občin pa še vzorec
za pripravo odloka za izvedbo vzdrževalnih del. S tem odlokom
bodo lahko občine lastnikom objektov, ki s svojim videzom slabo
vplivajo na zunanjo podobo naselja, naložile, da objekt obnovi,
lahko pa ga pod določenimi pogoji obnovi oz. sanira občina.

SAMOPRISPEVEK V KS TRŽIŠČE
Samoprispevek v Krajevni skupnosti Tržišče, ki je bil uveden v
letu 2004, se izteče 30. septembra letos. Zavezanci za plačilo
samoprispevka so tako zavezani poravnati še tri obroke, ki
zapadejo v plačilo zadnji dan marca, junija in septembra. Zavezanci
za plačilo samoprispevka bodo prejeli na dom tudi položnice za
plačilo posameznih obrokov. Zavezanci, ki imajo nizke osebne
dohodke oz. so brez dohodkov, ali zavezanci, ki v letu 2007
niso imeli dohodka, obdavčenega z dohodnino, lahko zaradi
slabih socialno-ekonomskih razmer podajo pisno vlogo Občini
Sevnica za oprostitev ali znižanje plačila samoprispevka. Vlogi je
treba priložiti ustrezna dokazila, iz katerih sta razvidna socialni
in ekonomski položaj zavezanca, predvsem dokazilo o dohodku
osebe in potrdilo o statusu, če je zavezanec brezposelna oseba ali
študent oz. dijak, ter morebitna druga dokazila.
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PODPIS POGODBE ZA GRADNJO OPTIČNEGA
KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Gratel Drago Štrafela
sta 23. decembra 2008 na sevniškem gradu podpisala pogodbo,
s katero je Gratel dobil služnostno pravico za gradnjo optičnega
komunikacijskega omrežja. Novo omrežje bodo začeli graditi
letos, gradnja pa bo potekala v treh fazah. Tako bo Gratel v treh
letih v občini vzpostavil omrežje ter opravil vsa montažna dela
in zgradil optične centrale, da bo priključevanje uporabnikov
na optiko končano do konca leta 2012. V prvi fazi se bo gradilo
omrežje skladno s projektno dokumentacijo, zajeta bodo naselja
na območju občine, poleg Sevnice še Boštanj, Brezovo, Kompolje,
Ledina, Log, Metni Vrh in Šmarje. V drugi fazi pa se bo gradnja
razširila na naselja, v katerih občina Sevnica izvaja ali bo izvajala
investicije v drugo komunalno infrastrukturo. V tretji fazi bo do
konca leta 2013 Gratel na območju sevniške občine zagotovil čim
boljšo pokritost s signalom UMTS, in sicer predvidoma več kot 85
odstotkov celotne populacije občine Sevnica. Predhodno soglasje
za podpis služnostne pogodbe je podal tudi občinski svet Občine
Sevnica, ki je bil sprva do takšne oblike sodelovanja nezaupljiv,
saj je menil, da bo s podeljeno služnostjo postal Gratel skupaj
s T2 monopolist na tem območju, po dodatni obrazložitvi pa
so si svetniki premislili in podprli tovrstno sodelovanje občine s
podjetjem Gratel.

Občinske strani

ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
V OBČINI SEVNICA

SKUPNA
NOVINARSKA
POSAVSKIH ŽUPANOV

Občina Sevnica je zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Sevnica
uredila s podelitvijo koncesije, ki je sklenjena za čas od 1. novembra
2006 do 1. novembra 2010. Koncesijska pogodba je bila podpisana
na podlagi javnega razpisa o izboru najugodnejšega ponudnika z
izvajalcema CGP cestno in gradbeno podjetje, d.d., Novo mesto, ki
opravlja zimsko in redno vzdrževanje v I. sektorju območja občine
Sevnica (levi breg Save) in z izvajalcem GRADNJE, d.o.o., Boštanj,
ki opravlja zimsko in redno vzdrževanje v II. sektorju (desni breg
Save). Pred začetkom zimskih razmer sta koncesionarja na občino
Sevnica dostavila izvedbeni program zimske službe 2008/2009, ki
zajema zimsko vzdrževanje lokalnih cest v skupni dolžini 233,00
kilometrov. Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez večjih
zastojev v prometu, je bilo treba storiti naslednje:

Župani posavskih občin so pripravili novinarsko konferenco, na
katero so povabili predstavnike medijev, ki poročajo o dogajanju iz
občin Sevnica, Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki. Srečanje je letos
gostila Občina Krško. Ob strnjenem pregledu najpomembnejših
dosežkov minulega leta so župani predstavili predvsem načrte
in investicije, ki so predvidene za leto 2009. Kot ugotavljajo, je
kar nekaj skupnih projektov, ki zahtevajo tesno sodelovanje med
občinami. Poleg umeščanja hidroelektrarn na spodnji Savi je
pred njimi v tem letu tudi odločitev o lokaciji odlagališča nizkoin srednjeradioaktivnih odpadkov. Občino Sevnica so na tem
ponovoletnem srečanju z novinarji zastopali župan Srečko Ocvirk,
podžupanja Breda Drenek Sotošek in direktor občinske uprave
Zvone Košmerl.

-pripraviti izvedbeni program zimske službe kot osnovni
dokument
o organiziranosti zimske službe. V programu so zajeti vsi
podatki
in vsa potrebna navodila delavcem, vključenim v opravljanje
zimske službe,
-zagotoviti zadostno količino posipnih sredstev in materialov,
-usposobiti vso potrebno mehanizacijo, opremo in posebne
zimske stroje za opravljanje del v zimski službi,
-pripraviti in opremiti ceste z ustrezno zimsko signalizacijo in
opremo.
Zimska služba se po izvedbenem programu izvaja od 15. novembra
2008 do 15. marca 2009. Nadzor nad prevoznostjo je organiziran
v okviru pregledniške službe, ki vsak dan po planu pregleduje
odseke cest in o tem obvešča dežurne v zimski službi. Za enkratno
pluženje in posipavanje vseh lokalnih cest (233 kilometrov) je
potrebnih 13.000,00 evrov. Zimsko vzdrževanje javnih poti pa je
naloga krajevnih skupnosti, vsaka mora za to poskrbeti na svojem
območju. Občina Sevnica obvešča, da je v programu izvajanja
zimske službe določeno, katere ceste se plužijo in posipavajo
prednostno. To so lokalne ceste, po katerih poteka avtobusni
in šolski promet, potem pa pridejo na vrsto tudi druge ceste.
Koncesionarji imajo dovolj izvajalcev, tako da večjih problemov
in zastojev v prometu ne bi smelo biti, seveda tudi ob ustrezni
predpisani zimski opremi in dobri pripravi vozil na zimo, kar pa pri

KONFERENCA

Foto: Petra Rep Bunetič

TEKMOVANJE ENERGY TROPHY

Občina Sevnica je sodelovala v tekmovanju Energy Trophy. To je
evropsko tekmovanje v varčevanju z energijo v poslovnih stavbah,
katerega cilj je bilo v enem letu prihraniti čim več energije v
poslovnih stavbah z uporabo preprostih, največkrat brezplačnih
ukrepov, kot so ugašanje luči, izklop računalnikov, tiskalnikov
ter varčna uporaba ogrevalnih in klimatskih naprav. Namen
tekmovanja je bil predvsem izobraziti in ozaveščati zaposlene
in druge o varčevanju z energijo. Na tekmovanju, ki se je začelo
avgusta in končalo septembra 2008, je sodelovalo več kot 100
udeležencev iz osemnajstih evropskih držav, med njimi pet
50-LETNICA DELOVANJA ROKOMETNEGA slovenskih, poleg Občine Sevnica še Acroni Jesenice, Mestna občina
Celje, Mestna občina Velenje in Občina Hrastnik. Na Občini Sevnica
KLUBA SEVNICA
je projekt vodil vodja oddelka za okolje in prostor Roman Perčič.
Nagrado za največji prihranek energije na državni ravni je prejela
Rokometni klub Sevnica letos praznuje 50-letnico delovanja. Klub Občina Hrastnik, ki je prihranila 6,5 odstotka energije. Nagrado za
je v teh desetletjih tako na tekmovalni kakor tudi na organizacijski najboljšo kampanjo pa je prejela Mestna občina Velenje.
ravni dosegel zavidljive uspehe in pripomogel k promociji
rokometa v občini Sevnica, v Sloveniji in tudi na območju nekdanje
skupne države. Jubilej je priložnost za čestitke in zahvalo vsem 7. REDNA SEJA ODBORA ZA ŠPORT NA
prizadevnim in zaslužnim članom Rokometnega kluba Sevnica, ki
jim ni bilo žal svojega časa namenjati za to, da je ta športna zvrst OBČINI SEVNICA
danes cenjena in prepoznavna. Ob tem velikem prazniku je klub
pripravil celodnevno rokometno dogajanje s predstavitvijo vseh Odbor za šport je 7. redno sejo namenil predvsem aktualni temi
sekcij, slavnostno skupščino s podelitvijo priznanj ter prijateljska umestitve atletskega stadiona v prostor. Seznanil se je s študijami
dvoboja med zlatimi veterani iz Celja in Sevnice ter med člani in projekti, ki so bili pripravljeni v zadnjih letih. Po predstavitvi so
Rokometnega kluba Sevnica in sevniškimi Legionarji.
člani odbora in predstavniki športne zveze ter nekaterih športnih
klubov sprejeli sklep. Občinska uprava se skupaj z investitorji loti
gradnje 100-metrske atletske steze, steze za skoke v daljavo in
višino ter balinišča, da bo občina nadaljevala pogajanja za odkup
zemljišč pri Športnem domu Sevnica, da pripravljavci Občinskega
prostorskega načrta predvidijo rešitve za umestitev stadiona v
Sevnici in da se začnejo pripravljalna dela, ki bodo pripeljala do
gradnje atletske steze in travnatega igrišča za nogomet. Na seji
so člani obravnavali in sprejeli poročilo Športne zveze o uporabi
kombija ter poročilo o uporabi Športnega doma Sevnica in Športne
dvorane Sevnica. Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica je člane podrobno seznanil z urniki v obeh
objektih in ugotovili so, da so objekti polno zasedeni tako z
rekreativnimi športniki kot tudi s člani drugih športnih klubov.
Foto: Ljubo Motore
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STATIČNA PRESOJA
GLASBENE ŠOLE SEVNICA

Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom
Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom organiziramo izbor za »županovo vino 2009«,
ki bo namenjeno promociji občine in bo imelo status protokolarnega vina za različne Inštitut za raziskavo materialov in
aplikacij je izdelal Poročilo o preiskavah
priložnosti.
materialnotehničnega stanja in analizi
Županovo vino 2009 bomo izbirali med vzorci modrih frankinj.
potresne odpornosti objekta in medetažnih
K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko ponudite v odkup najmanj 500 litrov vina konstrukcij Glasbene šole Sevnica. Terensko
modre frankinje. Sodelovanje omogočamo občanom občine Sevnica, ki imate svoje delo, ki je bilo opravljeno od 17. do 21.
vinograde v sevniški občini, vpisane v register pridelovalcev, in imate za zadnji vinski oktobra, je obsegalo pregled temeljev in
letnik opravljeno prijavo pridelka – to je namreč pogoj, ki omogoča stekleničenje vina, če nosilne konstrukcije objekta ter ugotavljanje
je izbrano. Izbrani pridelovalec bo moral za svoje vino pri pooblaščeni organizaciji opraviti kakovosti vgrajenih materialov. Na podlagi
še ustrezno analizo (če je še ni). Vino, ki bo izbrano, bo odkupljeno po 2,50 evra za pregleda objekta in rezultatov preiskav sta
liter. Za izbrano vino oziroma pridelovalca Občina Sevnica zagotovi steklenice in opremo bili izdelani analiza potresne odpornosti
steklenice (etikete, zamašek, krono in embalažo). Pridelovalec poskrbi za stekleničenje objekta in statična analiza medetažnih
vina, steklenico opremi z etiketami, spravi v ustrezno embalažo in dostavi.
konstrukcij. V poročilu so bili podani
Izbrano županovo vino bomo uradno razglasili na javni družabni prireditvi v Gostilni predlogi ukrepov za doseganje zahtevane
Ulčnik v Tržišču, ki bo predvidoma v petek, 20. marca 2009, z začetkom ob 19. uri.
potresne odpornosti in smernice za sanacijo
Odvzem vzorca bo po predhodnem dogovoru pri pridelovalcu opravila komisija. Vzorci vlage v konstrukcijah ter nadaljnji ukrepi
se bodo zbirali v nedeljo, 1. marca 2009, med 16. in 20. uro v Gostilni Ulčnik v Tržišču. glede rešitve problema posedanja temeljev.
Pokušnja vina bo v torek, 3. marca 2009, prav tako v Gostilni Ulčnik v Tržišču. Kotizacija Ugotovitve bodo temelj za načrtovanje
znaša 6 evrov za vzorec.
sanacije objekta v prihodnjih letih.
Prepričani smo, da bo tako kot lansko tudi letošnje županovo vino uspešen promotor naše
občine, naših vinogradnikov in vinogradniške dediščine, zato vabljeni k sodelovanju.
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine

ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJSKI SISTEM SEVNICA

Župan Občine Sevnica in njegovi sodelavci so se zbrali na rednem mesečnem
sestanku, na katerem so razpravljali o usklajevanju med projektoma Čistilna
naprava in kanalizacijski sistem Sevnica ter gradnjo akumulacijskega bazena HE
Blanca. Ob prisotnosti predstavnikov podjetja Hidroelektrarne na Spodnji Savi,
Infra, DDC inženiring in Nivo, d. d., je bilo ugotovljeno, da izvajalec del Nivo,
d. d., Celje s podizvajalci kljub slabim vremenskim razmeram dela aktivno. Na
sestanku so se dogovorili, da bo 30. januarja opravljen pregled izvedenih del,
s katerim nameravajo ugotoviti, ali so pri projektu CČN Sevnica izpolnjeni vsi
pogoji za dvig gladine reke Save na koto 172,50.
Na čistilni napravi na Logu se bodo v drugi polovici januarja začela gradbena
dela na upravni stavbi in armiranobetonska dela na biološki stopnji. V sklepni
fazi je podvrtavanje reke Save, s katerim bosta povezana levi in desni breg. Na
razbremenilniku dežnih voda L1, na črpališču Č1 in na sifonu čez Drožanjski
potok potekajo armiranobetonska dela. Pri srednji šoli Sevnica, kjer poteka kanal
A, se nadaljujejo kanalizacijska dela. Gradbena dela na razbremenilnikih dežnih
voda L2, L3 in L4, ki se nahaja na parkirišču pri rondoju v Sevnici, so končana,
s tem pa je sproščena tudi polovica parkirnih prostorov. Izvajalec pripravlja tudi
projekt za ureditev javne razsvetljave na Florjanski ulici, ki je trenutno v sklepni
fazi, sama izvedba del pa je odvisna od vremenskih razmer in je predvidena v
februarju.
Dela bodo začela tudi na desnem bregu reke Save. Najprej bodo opravili
pripravljalna dela na kolektorju B, na razbremenilnikih dežnih voda D5, D6 in
na črpališču Č3. Vsi navedeni objekti se nahajajo ob glavni cesti Boštanj–Log.
Občina Sevnica ves čas, ko se izvaja projekt, aktivno sodeluje z občani, ki živijo
neposredno na območjih, kjer potekajo dela, in sproti odpravlja vse težave.
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LOKALNO ENERGETSKA
AGENCIJA

Štirinajstega januarja je bil prvi usklajevalni
sestanek z novoimenovanim direktorjem
Lokalno energetske agencije Andrejem
Gerjevičem, ki je predstavil načrt delovanja
agencije. Agencijo je ustanovila Občina
Krško, vendar bo območje njenega delovanja
širše, saj bo vključevalo Dolenjsko, Posavje
in Belo krajino. Glavni namen agencije je
promocija, spodbujanje občin k uporabi
obnovljivih virov energije in učinkovite rabe
energije.
Direktor je ponudil pomoč pri iskanju
državnih in predvsem evropskih sredstev
za obnovo javnih objektov ter druge javne
infrastrukture. Stroški energije so čedalje
večji, zato bo treba javne objekte sanirati
s smernicami EU, od katere pa pričakujemo
tudi ﬁnančna sredstva.

10-letnica vinogradniškega
društva Šentjanž
Vinogradniško društvo Šentjanž, ki je
najmlajše med vinogradniškimi društvi v
občini, je obeležilo 10-letnico delovanja.
Društvo je v svojem lokalnem okolju zelo
aktivno, kar se kaže tudi ob uspehih članov
društva na tekmovanjih in ocenjevanjih vin.
Na priložnostni prireditvi ob 10. obletnici
sta jim za uspeh čestitala tudi Katarina
Merlin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto ter Jože Žura, predsednik
Zveze vinogradniških društev Dolenjske
in Posavja. Društvo je ob obletnici izdalo
zbornik, v katerem so zbrali dogajanje v
društvu in strokovne nasvete za kvalitetno
kletarjenje, ustanovljen pa je bil tudi Aktiv
mladih vinogradnikov. Ta bo v prihodnosti
prav tako skrbel za strokovno pridelavo
vina ter promocijo te dejavnosti. Na dobro
obiskani prireditvi, kjer je bilo veliko
vinogradnikov, je sodeloval tudi župan
Srečko Ocvirk.
Vir: Občina Sevnica
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KŠTM Sevnica

Kako doseči želene rezultate?
KŠTM Sevnica in Šola odličnosti s predavateljico Nevenko Neno Dautanac sta organizirali
brezplačen seminar Kako doseči želene rezultate? Da bi se to zgodilo, si jih moramo
jasno in konkretno zapisati ter omejiti čas, ko si jih želimo doseči. Vendar brez akcije
ne gre, korak za korakom
in z vztrajnostjo nam lahko
uspe. Pogoj za to pa je tudi, da
imamo močno željo, ki mora biti
usklajena z našimi vrednotami
oziroma prepričanjem. Vse to
in veliko dobre volje. Kot je
dokazano, je uspeh v 88 odstotkih
odvisen od dela z ljudmi in le
v 12 odstotkih od strokovnega
znanja. Nič pa se ne zgodi brez
sanj. Udeleženci seminarja so
bili iz raznih društev, občine, šol, klubov … Vsi so pohvalili izpeljavo in organizacijo ter
izrazili željo še po kakšnem seminarju za boljšo osebno rast. Zato bo prihodnji seminar
že konec februarja. Vabljeni!

Animiran ogled gradu Sevnica z grajskim osebjem za
otroke in piknik v grajskem parku
Na gradu Sevnica imamo za najmlajše pripravljen prav poseben animiran program, s
katerim želimo otrokom v igri predstaviti življenje na sevniškem gradu v času 16. stoletja,
ko je v njem še živel baron Moscon in njegovo spremstvo .
Otroke s spremstvom sprejme v atriju gradu grajski skrbnik, ki jim predstavi atrij gradu
ter prostore, njihovo vsebino in življenje tedaj na gradu. Nato skupaj odidemo v baročni
salon. V grajskih sobanah nas pričakata baron Moscon, ki je še v postelji v nočni halji s
čepico na glavi in spalno masko na očeh, in njegova hišna pomočnica, ki se trudi prebuditi
ga na vse načine. Ko se baron prebudi, pozdravi otroke in jim pripoveduje razne zgodbe:
o lovu na lisice in medvede in razne zabavne pripetljaje. Iz baročnega salona skupaj
odidemo v šolski muzej, kjer si otroci lahko ogledajo sto let star razred. Ko se otroci
posedejo v stare klopi, jim grajski skrbnik opiše šolske dneve njihovih dedkov in babic. Po
končanem ogledu šolskega muzeja se pridružimo baronu Mosconu in njegovemu osebju
v veliki jedilnici pri zajtrku. Otroci lahko barona tudi sprašujejo, pripoveduje jim zanimive
zgodbe in če kakšno skupaj zapojejo, jim ponudi tudi domače kekse. Po baronovem
zajtrku si ogledamo še poročno dvorano in enega od stolpov, kjer je prekrasna poslikava
štirih letnih časov, poslikana okoli leta 1720. Ves program je humorno obarvan, tako
da otroci uživajo v gledanju in poslušanju in prav gotovo jim bo ogled ostal v lepem in
trajnem spominu. Čas predstave je približno eno uro.
Po dogovoru lahko v grajskem parku pripravimo tudi piknik z malico in različnimi
dejavnostmi: čarovnik Niko z baloni, likovne delavnice – risanje gradu in postavitev
razstave na gradu, predstavitev grajskega vinograda z grajskim vinogradnikom,
kuhanje čaja z grajsko zeliščarko, predstavitev starih obrti čevljarstvo ali pa v Lutrovi
kleti prisluhnete besedam samega Primoža Trubarja. Za dodatne informacije in prijave
pokličite 07 81 61 075 ali 051 680 289 (Rok Petančič), www.kstm.si.

Fotoreportaža - Silvestrovanje 2008

Božično - novoletni koncert
Godbe Sevnica

Prihod dedka Mraz

Silvestrski nagovor župan

Vinko Coce in dalmatinska klapa

Žrebanje kartic veseljaSevnica

Ples do jutranjih ur

foto: Petra Biderman, Ljubo Motore, Vili Zupančič

Vir: KŠTM Sevnica
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KŠTM Sevnica, prispevki in reportaže
RASTOČA KNJIGA
Je knjiga, ki je več kot knjiga.
Je skrinja narodne zaveze.
Je duh, ki se nad časom dviga.
Je zvezda stalnica: ljubezen.
Je knjiga, ki je več kot knjiga.
Je večno živ brevir zavesti.
Je nepretrgana veriga
človeške sreče in bolesti.
Velièastna poroka / foto: Maja L. Jamšek

Grajska poroka / foto: Matjaž Traven

Je knjiga, ki je več kot knjiga.
Je iskra, žar. Je nežen plamen,
ki baklo upanja prižiga.
Je znamenje vseh naših znamenj.
Je knjiga. Je rastoča knjiga.
Gre čez ožine in plitvine,
v globino sega, v vrh se dviga
skoz vsa obnebja zgodovine.
Je knjiga. In med nami biva.
Kot listina, kot dar rodov,
kot dragotina neminljiva,
kot živ simbol, kot kruh in sol.

Tone Pavček
Poroèna dvorana / foto: Bojan Dremelj

Veè informacij in prijave:
KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Tel. 07 81 61 075 / 051 680 289

rok.petancic@kstm.si www.kstm.si

PROGRAM SVIT
Moškim in ženskam, starim od 50 do 69 let, je namenjen državni program
Svit, program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb
in raka na debelem črevesu in danki. Ko vas bodo povabili v program
(od januarja 2009), je vsekakor modro, da se na povabilo odzovete in se
vključite v program.
Program Svit omogoča odkrivanje prikritih krvavitev v blatu in po potrebi
še natančnejšo preiskavo črevesa, kar pojasni vzrok prikrite krvavitve in
načrtuje takojšnje učinkovito zdravljenje odkritih bolezenskih sprememb.
Program Svit lahko na leto reši življenje najmanj 200 prebivalcem Slovenije,
mnogim pa prihrani veliko trpljenja, ki ga povzroči zahrbtna bolezen.
Zaradi pravočasne odstranitve polipov v debelem črevesu in danki bo vsako
leto v Sloveniji vsaj 300 obolelih za to obliko raka manj. speh programa
Svit je odvisen od vključitve čim večjega števila povabljenih v program in
njihovega aktivnega sodelovanja.
Ali veste, da so lahko predrakave spremembe in zgodnje oblike raka več let
prikrite, tako da bolniki nimajo nobenih težav? Zgodaj lahko sami zaznate
le malo znakov te bolezni. Rak na debelem črevesu in danki se na sluznici
črevesa najpogosteje razvije iz predrakavih tvorb, ki jih imenujemo polipi.
Sčasoma se lahko ti razvijejo v rakaste tvorbe.Vljudno vabljeni!
ČE UKREPATE PRAVOČASNO, SI LAHKO REŠITE ŽIVLJENJE!
Vladimira Tomšič
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NA OBISKU V DOMU STAREJŠIH
OBČANOV SEVNICA
Tudi letos proti koncu leta smo se z organizacijo
Rdečega križa Studenec odpravili na obisk v Dom
starejših občanov Sevnica. Obiskali in skromno obdarili
smo vse naše krajanke in krajane iz Krajevne skupnosti
Studenec ter jim močno stisnili roko ter jim zaželi vse
lepo v tem letu. Tako smo jim polepšali eno popoldne,
za kar so nam bili zelo hvaležni.
Obiskali smo Marijo Jeras, Nežo Žnidaršič, Ivano Starc,
Jožeta Žiberta in Karolino Kovačič (žal je bila doma).
Bernarda Janc

Turistična zveza občine Sevnica, prispevki in reportaže
TRADICIONALNI RECEPTI - PUST:
Pustne dneve slavimo še v današnjem času z dobrimi in precej
obilnimi jedmi. Na mizo takrat spadajo svinjina, ocvirkovka
ali špehovka, pa kroﬁ in obvezno ﬂancati. Krofe pozna skoraj
vsa Slovenija in imajo zanje različna imena. Pri nas so značilni
kvašeni ﬂancati, ki jim rečemo tudi štraube.
Recept za štraube:
½ kg moke, 10 dag masla, 15 dag sladkorja, 2 jajci, 1,5 dcl
smetane, 2 žlici ruma, 1 dcl belega vina, 1 žlička pecilnega, sol,
sladkor za posipanje, maščoba za cvrtje.

VALENTINOVO

Maščobo, sladkor, jajca in sol zmešamo v gladko kremasto
zmes, primešamo smetano, rum in vino. Tej masleni kremasti
masi previdno primešamo presejano moko s pecilnim praškom.
Testo mora biti mehko. Pustimo ga počivati pol ure. Na rahlo
pomokani površini razvaljamo testo na pol centimetra, ga s
kolescem razrežemo na kvadratke, v katere dvakrat zarežemo
in skozi prepeljemo vogale. To ocvremo na maščobi. Pri cvrtju
ponev stresamo, da štraube lepo narastejo. Potresemo jih s
sladkorjem v prahu. Želim vam veliko pustnih dobrot.
Cvetka

Valentinovo prihaja,
čas želja in skritih sanj,
v srcih nehote poraja
se skrivnost pričakovanj.
Naj z brezskrbnostjo objame
vse ljubezen in radost,
tudi tiste, ki brez mame
še preživljajo mladost.
Vse osamljene, trpeče
naj ta dan razveseli
s tistim skromnim šopkom sreče,
ki v hvaležnosti cveti.
Vsem, ki v vojnah trepetajo,
naj preneha vsak prepir,
naj nasilja se končajo,
svetu naj zavlada mir.

PRIJAZNI DECEMBER 2008 NA
LUKOVCU

Naj se zrušijo pregrade,
ki jih je zgradilo zlo,
nevoščljivost naj propade,
da bo v srcih vsem toplo.
Naj prijateljsko združuje
nas v ljubezni Valentin,
vse v življenju osrečuje
s svojim ključem korenin.

Marinka Glavač

KUD FRANCETA PREŠERNA BLANCA
PREDSTAVIL KOMEDIJO
Igralska skupina Kulturno-umetniškega društva Franceta
Prešerna iz Blance je ob koncu leta 2008 pred svojim občinstvom
na Blanci zaigrala ljudsko komedijo Moža je zatajila. Občinstvo
je kulturno dvorano napolnilo do zadnjega kotička. Vstop je bil
prost. Prostovoljni prispevek bo društvo namenilo za ureditev
prostora za delovanje društva. Tretjega januarja so zaigrali še
v Brestanici. Nekaj predstav bo tudi v pomladanskem času še v
drugih krajih v občini in zunaj nje.
Antonija Mirt, predsednica KUD Franceta Prešerna Blanca

Decembra lani se je tako kot vsako leto dogajalo precej lepih in
zanimivih stvari. Kulturno-športno društvo Lukovec je pripravilo
tematsko zanimivo ustvarjalno delavnico za otroke, ki je bila
zelo lepo obiskana. Otroci so s pomočjo staršev in mentoric Mici
in Jožice ustvarjali, izdelovali in pekli različne slaščice. Te so bile
vsekakor posebne, unikatne, predvsem pa slastne in sladke.
Drugi zelo zanimiv dogodek v decembru pa je bila na Lukovcu
prireditev ¨ Božiček z darili¨. To je bila kulturno-zabavna
prireditev za otroke in odrasle. Na začetku so otroci Lukovca
pod mentorstvom Nežike Novšak izvedli zelo lep glasbenopevski program. V nastopu so se zvrstili recitacije, petje, ples
ter igranje na različne inštrumente. Potem je prišel še Božiček,
ki seveda ni prišel praznih rok. Otroci so dobili lepa darila,
odrasli pa so se posladkali s slaščicami, ki so jih otroci spekli na
delavnici. Ob glasbi in dobrem razpoloženju se je iztekel še en
prijeten december na Lukovcu.
Alenka
Kozorog

ALI JE BIL TRUBAR INDIJANEC?
Pod tem naslovom se je v sredo, 3. decembra 2008, v Ipavčevi
hiši v Šentjurju pri Celju na razstavi plakatov predstavil graﬁčni
oblikovalec in pedagog Simon Sernec, sicer umetniški vodja
društva KREART iz Loke pri Zidanem Mostu. Uvodne besede
je izrekel arhitekt Janez Suhadolc, ki je našel povezavo med
Indijanci in Trubarjem: niso bežali, temveč so se umikali
pritisku močnejših, združevalo ji je tudi preganjanje in
zatiranje. Sernečeva plakatna upodobitev rdečekožca pa je že
legendarna.
V spremljajočem programu je zaigral Igor Bezget, verze pa
dodal poet Jure Koritnik.
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Prispevki in reportaže
SREČANJE GASILCEV ZABUKOVJA S
KRAJANI
Mladi v društvu so polni idej in tudi želja po nadaljevanju
decembrskih srečanj je letos prešla v peto obletnico. V sklopu
veselega decembra smo jo zaznamovali na Turistični kmetiji pri
Grobelniku. Namen teh srečanj je, da mi kot gasilci pripravimo
za krajane in ljudi dobre volje prijeten konec leta. Udeležba je
bila na začetku in je tudi zdaj velika, in sicer več kot sto odraslih
in več kot 20 otrok, kar je za kraj, kot je Zabukovje, potrditev,
da delamo prav in da vsi to potrebujemo. Tudi v tokratni
6. december je bilo vloženo veliko truda, energije, smeha,
tudi manjših prepirov, ki pa so končali s trdnim prijateljskim
objemom. Po uvodnem kulturnem programu, v katerem so
sodelovali domačini, Šentlenartski pobje, mladi gasilci z igro
in programom otrok pod mentorstvom Mirice Kink, nas je do
jutranjih ur zabaval ansambel Do jutra. Prišli so tudi predsednik
KS Janez Podlesnik, podpoveljnik GZ Sevnica Milan Kajič,
poveljnik GZ Sevnica Gašper Janežič in Pavel Perc. Na ta dogodek
smo izredno ponosni, tudi zaradi pohvale Milana Kajiča, ki je
rekel, da se lahko kaj takšnega zgodi le v Zabukovju. Pojdimo
naprej, življenje je prekratko, da ne bi puščali sledi in občutili
tistega, kar nam je dano in usojeno. To je, da se imamo radi,
si zaupamo in smo si blizu. Hvala tudi vsem drugim gasilcem,
krajanom in tistim, ki ste se nam pridružili pretekla leta in tudi
letos. Tudi prihodnje leto bomo skupaj za vse vas.
Darja P. Pečnik, tajnica PGD Zabukovje

MIKLAVŽEVANJE V SEVNICI
Sv. Nikolaj je glavni zavetnik sevniške župnije. Zato se na začetku
decembra vse vrti okoli njega. Na predvečer praznika je v kulturni
dvorani v Sevnici kar dvakrat nagovoril in obdaroval sevniške
otroke in odrasle. Na pomoč so mu priskočili nekateri animatorji
in otroci, ki so pripravili lepo igrico, in starejša zakonska skupina,
ki mu je pomagala »zaviti darila«. V soboto, 6. decembra, se je v
popoldanskem času skupaj z angelčki in parklji podal še v dom
starejših občanov v Sevnici. Praznovanje smo končali v nedeljo
s slovesno sv. mašo, ki jo je vodil salezijanec Klemen Balažič in
z agape po sv. maši na župnijskem dvorišču. Sv. Miklavž nam je
obljubil, da bo budno bedel nad našo župnijo in nas spet obiskal
prihodnje leto. Če bomo pridni, seveda!
Boštjan Jamnik

BLAGOSLOV KONJ NA ŠTEFANOVO V
VRANJU
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
V ŠENTJANŽU
Nepozabni božični večer so krajanom pripravili člani Društva
rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž. V četrtek, 25. decembra, so se
predstavili godbeniki Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta pod
vodstvom dirigenta Franca Lipovška. Kot gosti so nastopili še
Nuška Drašček, Janez Krivec in citrarka Anja Drstvenšek. Polna
telovadnica tamkajšnje osnovne šole je pokala po šivih in hkrati
vidno vsrkavala profesionalno izvedene nepozabne melodije.
Franc Šeško
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Na štefanovo je bil v Vranju tradicionalen blagoslov konj, čeprav
ni bil posebej organiziran. Konjeniki in vprege so se zbrali kar
na travniku ob cerkvi sv. Štefana, saj slavnostnega sprevoda
letos žal ni bilo. Vse zbrane je najprej pozdravil sevniški župan
Srečko Ocvirk. Pred sveto mašo je konje blagoslovil sevniški
župnik Vinko Štrucelj. Pripeljali so približno 30 konj iz Sevnice,
Blance, Brestanice, Senovega in Boštanja. Nizke temperature
in ledeni veter, ki se je poigraval s snežinkami, so zmanjšali
število obiskovalcev. Najnovejše zahteve Veterinarske uprave
Republike Slovenije, po katerih bi moral biti v zadnjem letu vsem
konjem odvzet in pregledan vzorec krvi, potrdila o tem pa bi
moral organizator zbrati in dati v pregled veterinarski službi že
pred blagoslovom, pa so pokopale še organizacijo in zmanjšale
število udeleženih konj. Konjeniki in obiskovalci smo se kljub
temu okrepčali s kuhanim vinom in toplo malico.
Tanja Košar

Prispevki in reportaže
REVANŠCE - ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE NAD OREHOVCEM
Odmaknjena od večjih poti, varno skrita v naročju strmega južnega
pobočja Ješivca, leži nad gorsko vasico Orehovec, približno 600
metrov visoko ravnina, ki jo opazimo šele, ko prispemo nanjo.
Dolga je vsaj 150 in široka okrog 100 metrov. Proti južni strani
je nekoliko privzdignjena. Večinoma je zaraščena z gozdom,
le na severovzhodni strani je manjši travnik. Na južni strani so
vidni ostanki jarkov in zidov, ki oklepajo ravnino v obliki pasov.
Na ravnini je nekaj zelo velikih kamnitih klad, ki dajejo misliti,
kako so prišle tja. Na grebenu nad to ravnino, tam, kjer se južno
pobočje Ješivca prevesi proti vzhodu, je prislonjen stožčasti grič,
imenovan Zagradec. Poraščen je z gozdom in težko opazen. Šele
ko se povzpnemo nanj, nam s sovjo obliko zbuja občudovanje.
Ime je dobil po gradu, ki je bil postavljen na daljši kamniti steni le
malo vstran in nekoliko više proti zahodu.
Vse do sem opisano so gola dejstva; mogoče jih je videti na
kraju samem in bi torej bilo za njihov opis dovolj. Vendar pa
nas nenavadnost opisanega kar sama po sebi sili k širšemu
razmišljanju. Ravnina je bila verjetno nekoč namenjena nečemu
drugemu. Skrita nad dolino potoka, izvirajočega le streljaj niže
proti zahodu, ki se globoko spodaj pri Peklu izliva v Sevnično, je
bila v davnini utrjena naselbina. Više ležeč stožčasti grič in sosednji
grad pa nam dajeta misliti, da je šlo za vzajemno odvisnost. Na
drugi strani podolgovatega hriba z vznožjem v Sevnici in stičiščem
z obronki Bohorja v Zabukovju, za katerega velja vsaj za severno
stran skupno ime Log, leži poznoantično arheološko najdišče
Ajdovski Gradec. V času arheoloških izkopavanj je takrat vodilni
arheolog prof. Peter Petru trdil, da je nekje nedaleč vstran še eno
tako najdišče, ki naj bi bilo povezano z Ajdovskim Gradcem s

svetlobnimi signali. Žal ga takrat niso našli in prof. Petru je
bil zato zelo zagrenjen. Če skozi reliefni presek potegnemo
črto od Ajdovskega Gradca do najdišča na Revanšcah, meri
ta razdalja komaj 4570 metrov. Vendar pa pobočja Ješivca od
tam ni mogoče videti, zato lahko sklepamo, da je signalizacija
potekala prek 590 metrov visoke točke na Padežu, od tod pa na
stožčasti grič Zagradec ali kar na Revanšce. Drugi pomislek pa
zbuja ime Revanšce, ki je lahko izpeljanka iz besede ravnina, ali
pa je bilo prvotno ime Vranašce, kajti za vas Vranje, nad katero
je Ajdovski Gradec, v narečju nihče ne reče Vranje, temveč Ureje
ali kvečjemu Vreje. Torej lahko sklepamo, da so bile Revanšce
nekoč Vranašce, saj je pokrajinsko ime VRANA zelo pogosto v
vseh slovanskih jezikih. Domačini Orehovca vedo povedati, da
je na spodnji strani Revanšc v zemlji veliko črepinj, kar potrjuje
prisotnost večje naselbine v daljšem časovnem obdobju. Na
zahodni stran Orehovca, v kraju, ki mu rečejo Muhuže, najdemo
nad cesto kup velikih kamnitih blokov, zelo podobnim tistim
na Revanšcah. Starejši domačini so vedeli povedati, da je tam
bil nekoč kamnolom. Če upoštevamo, da so v bližnji okolici
samo tri iz kamna zidane hiše, se vprašamo, čemu naj bi služil
ta velik kamnolom. Verodostojnost arheološkega najdišča je
že potrdil Zavod za kulturo dediščino v Celju, Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije, pa je z vpisom v register kulturne
dediščine zagotovilo, da je najdišče varovano v prostorskih aktih.
Območje Lisce in Ješivca skriva še več nahajališč, opisano je le
najpomembnejše, vsaj za sedaj.
Vinko Zalezina

Ostanke kamnitih zidov prekriva gozd.
Foto: Oskar Zoran Zelič

60. OBISK DEDKA MRAZA V KRMELJU
Na novoletnem Živ-žavu, ki sta ga priredila Društvo prijateljev
mladine Krmelj in Osnovna šola Krmelj, je najmlajše iz KS Krmelj
in sosednjih krajev obiskal dedek Mraz že 60. leto zapovrstjo. Na
prireditvi, ki je potekala v telovadnici OŠ Krmelj in je bila skoraj
premajhna za vse obiskovalce, je dedek Mraz obdaril 190 otrok
in pozdravil tudi njihove spremljevalce ter ostale goste. Prvič je
krmeljske otroke dedek Mraz obiskal leta 1948. Takratni šolski
upravitelj Leopold Juvan je v šolski kroniki zapisal: »Ob novem
letu smo imeli prvič prireditev Novoletna jelka. Ob tej priliki so
učenci igrali eno dejanje Sneguljčice, nato je nastopil dedek Mraz,
ki je obdaril posamezne pionirje. Skupni kolektiv pionirjev pa je
prejel v dar žogo.« Že leto kasneje je bila prireditev odmevnejša.
Šolski kronist je v kroniki OŠ Krmelj zapisal: »31. decembra je
bila s pomočjo množičnih organizacij organizirana proslava
novoletne jelke, na kateri je bilo obdarjenih 300 otrok. Darove so
otrokom razdelili rudarji, ki so jim med tem časom pripovedovali
tudi dogodke iz partizanskega življenja. Zelo živahno je bilo
okrog ugankarjev, kjer so dobivali otroci za pravilno rešene
uganke bonbone. Na letošnji prireditvi je po uvodnem glasbenem
in plesnem pozdravu, ki so ga pripravile učenke plesne in
pevske skupine Nektarinke iz OŠ Krmelj, vse zbrane pozdravila
predsednica Društva prijateljev mladine Krmelj Gusta Mirt,
se vsem staršem in tudi krajanom zahvalila za sodelovanje in
pomoč pri izvajanju različnih dejavnostih, ki jih organizira in vodi
društvo, in se še posebej zahvalila številnim organizacijam in
domačim podjetnikom za njihov ﬁnančni prispevek, da društvo s
svojimi dejavnostmi sploh deluje in izvede različne dejavnosti in
prireditve za otroke, med katere sodi tudi prihod dedka Mraza.

Zahvala je veljala tudi Občini Sevnica, svetu KS Krmelj in tudi KS
Šentjanž, ki so pomagali dedku Mrazu napolniti koš z darili. V
drugem delu je obiskovalce obiskala Snežna vila glasbenice
Damjane Golavšek, ki ji je uspelo pričarati pravo zimsko veselje,
in v družbo najmlajših priklicati dedka Mraza. Vse zbrane je
pozdravil tudi ravnatelj OŠ Krmelj, Rado Kostrevc, in z novoletnimi
željami zaključil letošnjo prireditev. Preživeli smo lepo popoldne,
še posebej zato, ker smo vsi, tako otroci, starši, organizatorji
prireditve, gostje, srečo in prijetne trenutke delili skupaj.
Gusta Mirt
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Koledar prireditev
Vrsta

Datum in ura

Prireditev

Kje?

petek, 30. januar,
ob 18h

PLANINSKI VEČER Z DUŠICO KUNAVER IN Kulturna dvorana
PLANINSKO PEVSKO SKUPINO ENCIJAN
Sevnica

Info.: Jože, 041/657-560

od 2. do konca
februarja

FRANCI ŠEŠKO: RAZSTAVA FOTOGRAFIJ.

Info.: Knjižnica Sevnica, 07/ 81-40-304

torek, 3. februar,
ob 18h

ODPRTJE RAZSTAVE LJUBA MOTORETA Zdravstveni dom
IN INFO TOČKE TURISTIČNE AGENCIJE Sevnica
DOŽIVLJAJ

Info.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

sreda, 4. februar,
ob 16h

PRAVLJIČNA URICA

Info.: Knjižnica Sevnica, 07/ 81-40-304

sreda, 4. februar,
ob 19h

RAZSTAVA SREČANJE
PODLOGAR

(PRVO),

četrtek, 5.
februar, ob 18h

OSREDNJA
PRAZNIKU

OB

od 6. do konca
februarja.

RAZSTAVA DEL ZORE TAVČAR

petek, 6. februar,
ob 18h

KOMEDIJA »PRI ZDRAVNIKU« V IZVEDBI KD Kulturna dvorana
STUDENEC
Sevnica

Org.: Društvo upokojencev Sevnica in
Društvo Univerza za 3. življ. Obdobje,
Info: DU Sevnica 041/312-162

petek, 6. februar,
ob 19h

TEMATSKI GLASBENI VEČER (SKA – P)

Org.: SMC Sevnica Info.: Simon,
051/475-936, info@smc-sevnica.si

PROSLAVA

Organizator - informacije

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane
MARJAN LEKOS Galerija Ana

KULTURNEM Kulturna dvorana
Sevnica
Izposojevališče Loka
pri Zid. Mostu (enota
Knjižnice Sevnica)

SMC Sevnica

sobota, 7. februar, OBČNI ZBOR DRUŠTVA KŠTD »BLAŽ JURKO« Dom krajanov na
ob 19.30
RAZBOR
Razborju

12

Info: Breda, 041/642-157
Org: Knjižnica Sevnica, Osnovna šola
Sava Kladnika Sevnica, Občina Sevnica,
KŠTM Sevnica
Info.: Knjižnica Sevnica, 07/ 81-40-304

Org.: KŠTD Razbor, Matej Imperl,
041/254-217

od 9. do konca
februarja

RASTOČA KNJIGA

torek, 10. februar,
ob 9h

PREDAVANJE: DUŠAN KLENOVŠEK: FLORA IN Kulturna dvorana
FAVNA V POSAVJU
Sevnica

Org.: Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje, Info.: Vojko,
041/798-099

torek, 10. februar,
ob 17h

LUTKOVNA PREDSTAVA: MIZICA POGRNI SE. Kulturna dvorana
IZVAJA: MINI TEATER
Sevnica

Info: JSKD OI Sevnica, Katja, 041/328166

sreda, 11. februar, PREDAVANJE: VARNO V PROMETU SEZNANILI Kulturna dvorana
ob 9h
VAS BOMO O VARNI UDELEŽBI V CESTNEM Sevnica
PROMETU IN PREJELI BOSTE ODSEVNO VSTOP PROST!
TELO.

Org.: Društvo UTŽO. Društvo upokojencev Sevnica, Avtošola Prah –
Sevnica, Policijska postaja Sevnica, SPV
Občine Sevnica, Info.: 031/703-982

sreda, 11. februar, ODPRTO
POSAMEZNO
ŠAHOVSKO Športni dom Sevnica
ob 17h
PRVENSTVO V POSPEŠENEM ŠAHU ŠK MILAN (pri bazenu)
MAJCEN SEVNICA ZA FEBRUAR 2009

Info.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, Ludvik, 031/615-672

četrtek, 12.
februar, ob 18h

POTOPISNO PREDAVANJE: STANE KLEMENC: Knjižnica Sevnica,
PREČENJE GRENLANDIJE
soba za prireditve

Info.: Knjižnica Sevnica, 07/ 81-40-304

četrtek, 12.
februar, ob 19.30

MONOKOMEDIJA: KDO VAM JE PA TO DELU. Kulturna dvorana
POLITIČNA SATIRA. IZVAJA: CAFE TEATER Sevnica
IGRA: BORIS KOBAL

Info: JSKD OI Sevnica, Katja, 041/328166

petek, 13.
februar, 15h

FILMSKI MARATON – VSI DELI GROZLJIVKE SMC Sevnica
PETEK 13.

Org.: SMC Sevnica, Info: Matic,
041/831-134, info@smc-sevnica.si

sobota 14. – 19.
februar

ZIMOVANJE
BISTRICA

Org.: SMC Sevnica, Info.: Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

sobota, 14.
februar

SOBOTNI PLANINSKI IZLET

Info.: Darinka, 041/481-697

sobota, 14.
februar, 13 - 16h

TURNIR V ODBOJKI – MEŠANE EKIPE (VSAJ
DVE DEKLETI)

Org.: SMC Sevnica, Info: Luka 040/690870, info@smc-sevnica.si

Sobota, 14.
februar, ob 16.00

VALENTINOV KONCERT: TEREZA KESOVIJA

Sobota, 14.
februar, ob 19.30

RAZBORSKI VEČER V FEBRUARJU OSREDNJI Dom krajanov na
GOSTJE: VELIKIH 5 (TRUBAR, PREŠEREN, Razborju
SLOMŠEK, CANKAR, MAISTER) – DRUŠTVO
TRG IZ SEVNICE, OKTET LIPA IZ TREBNJEGA

Org.: KŠTD Razbor, Info.: Matej Imperl,
041/254-217

nedelja, 15.
februar

PUSTNA NEDELJA NA LISCI IN NEDELJSKI
POHOD

Info.: Vinko, 041/513-460, Toni,
031/765-886

nedelja, 15.
februar, ob 9.00

ODPRTO
POSAMEZNO
HITROPOTEZNO Športni dom Sevnica
ŠAHOVSKO PRVENSTVO ŠK MILAN MAJCEN (pri bazenu)
SEVNICA ZA FEBRUAR 2009

Info.:Šahovski klub Milan Majcen
Sevnica,
Ludvik, 031/615-672
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Knjižnica Sevnica in OŠ Sava Kladnika
Knjižnica Sevnica,
Domoznanski oddelek Sevnica. Info: Knjižnica Sevnica, 07/8140-304

OTROKE

Izobraževanja, predavanja, seminarji

–

BOHINJSKA Bohinjska Bistrica

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Kulturne prireditve,
razstave, nastopi

Prireditve za
otroke

Org.: MKoncerti, 051 676 800, info@
mkoncerti.si

Športne prireditve,
rekreacija, pohodi

Koledar prireditev
Vrsta

Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 17.
februar, ob 17.h

ODPRTI REDNI MESEČNI HITROPOTEZNI
ŠAHOVSKI TURNIR DRUŠTVA INVALIDOV
SEVNICA ZA FEBRUAR 2009

Športni dom Sevnica
( pri bazenu )

Info.: Društvo invalidov Sevnica, Roman,
07/81-44-407

sreda, 18.
februar

SREDIN PLANINSKI IZLET

sreda, 18.
februar, ob 16h

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

Info.: Knjižnica Sevnica, 07/ 81-40-304

sreda, 18.
februar, ob 18h

PREDAVANJE: MARJAN VIDENŠEK (ZAVOD
PREPOROD) PREPROSTA NAČELA ZA
OHRANJANJE ZDRAVJA.

MC Sevnica

Info.: KŠTM Sevnica, 07/ 81-61-070

četrtek, 19.
februar, ob 17h

PRAVLJIČNA URICA V IZPOSOJEVALIŠČU
KRMELJ

Izposojevališče
Krmelj (enota
Knjižnice Sevnica)

Info.: Knjižnica Sevnica, 07/ 81-40-304

nedelja, 22.
februar, ob
10.30

12. LICITACIJA KRAČ IN SALAM PRI SV.
JOŠTU

sv. Jošt pod Lisco

Org.: KŠTD Razbor, Info.: Matej Imperl,
041/254-217

nedelja, 22.
februar, ob 16h

OTROŠKO PUSTNO RAJANJE

Studenec

Org.: OŠ Studenec in KD Studenec.
Info.: Andreja 031/308 387

četrtek, 26.
februar, ob 18h

POTOPIS: MOJCA MIHOLIČ: BISERI JV AZIJE,
VSTOP PROST! POPOTOVANJA PO JV AZIJI.

Albert Felicijanova
dvorana, Grad
Sevnica

Info: Rok, 051/680-289, grad.sevnica@
kstm.si

petek, 27.
februar, ob 9h

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

Krmelj

Info: JSKD OI Sevnica, Katja, 041/328166

petek, 27.
februar, ob
18.30

TURNIR V ROČNEM NOGOMETU

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica, Info.: Boštjan
031/486-554, info@smc-sevnica.si

sobota, 28.
februar, ob 17h

DON BOSKOV TURNIR – ZRAČNI HOKEJ, SMC Sevnica
PIKADO IN NAMIZNI TENIS

Org.: SMC Sevnica, Info.: 041/813-318,
info@smc-sevnica.si

TURNIR V NAMIZNEM HOKEJU ZA VELIKO SMC Sevnica
ob NAGRADO SMC

Org.: SMC Sevnica, Info.: Matjaž
031/377-789, info@smc-sevnica.si

sobota, 28.
februar,
19.30

Info.: Vinko, 041/513-460

KINO SEVNICA
Sobota, 7.2.,
ob 18.00
DIVJAKINJA

Sobota, 7.2.,
ob 20.00
ODSEV

Režija: Nick Moore Igrajo:
EmmaRoberts , Lexi Ainsworth ,
Shelby Young, Johnny Pacer, Aidan
Quinn, Natasha Richardson, Georgia
King

Režija: Alexandre Aja Igrajo: Keifer
Sutherland, Paula Patton, Cameron
Boyce, Erica Gluck, Amy Smart, Mary
Beth Peil, John Shrapnel

mladinska komedija, 98 min

grozljivka, 110 min

Sobota, 14.2.,
ob 19.00
ÈELJUSTI

Petek, 13.2.,
ob 18.00
AVSTRALIJA

REDNI PROGRAMI SMC SEVNICA
torek/sobota – tečaj kitare (Boštjan, 031/486-554)
petek 17h – otroški pevski zbor (Matjaž, 031/377-789)
grozljivka, 92 min
sobota 13h – košarka fantje (Goran, 031/786-797)
Režija: Greg Mclean Igrajo: Radha sobota 14.30 – nogomet fantje (Luka, 040/690-870)
M i t c h e l l , M i c h a e l Va r t a n , S a m
Worthington, Caroline Brazier, Stephen sobota – dramska skupina (Primož, 041/691-070)
Curry, Celia Ireland, John Jarratt
po dogovoru – odbojka dekleta
po dogovoru – učna pomoč za OŠ (Estera, 031/473-351)
Sobota, 21.2.,
po dogovoru – praznovanja rojstnih dni (Petra, 040/777-204)

epska romantièna vojna drama,
165 min
Režija: Baz Luhrmann Igrajo: Nicole
Kidman, Hugh Jackman, Essie Davis,
David Wenham, David Gulpilil, Bryan
Brown, Jack Thompson, John Jarratt

Sreda, 18.2., ob 17.00
Petek, 20.2., ob 17.00

ob 19.00
KARANTENA

MADAGASKAR 2

grozljivka, 89 min

Sinhronizirano

animirana komedija, 93 min

Režija: John Erick Dowdle Igrajo: Jennifer
Carpenter, Steve Harris, Jay Hernandez,
Johnathon Schaech, Columbus Short,
Andrew Fiscella, Rade Šerbedžija

Režija: Eric Darnell, Tom McGrath
Glasovi: Marko Potrè , Klemen
Klemen , Janko Petrovec , Ana
Dolinar , Jure Mastnak , Roman
Konèar, Danijel Bavec, Maja Konèar,
Sebastjan Cavazza

Nedelja, 1.3.,
ob 17.00
LJUBEZEN V
BARCELONI

Petek, 27.2.,
ob 18.00
MODELI
komedija, 99 min

komièna romantièna drama,
99 min

Režija: David Wain Igrajo: Seann William
Scott, Paul Rudd, Elizabeth Banks,
Christopher Mintz-Plasse , Bobb'e J
Thompson, Jane Lynch

Srečanja in projekti
na temo zdravja

TRENINGI ŽRK SEVNICA POTEKAJO V SLEDEČIH TERMINIH:
Letnik 1994&1995; trenerka: Arnšek Maja, 051/363-469
Torek - 15.30 – 17h ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Sreda - 14.30 – 16h ~ Športni dom (pri bazenu)
Četrtek - 14.30 – 16h ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Letnik 96 - 99; trener: Primož Plazar, 031/657-752
Ponedeljek - 15h – 16.30 ~ Športni dom (pri bazenu)
Četrtek - 15h – 16.30 ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Petek - 15.30 – 17h ~ Športna dvorana (pri OŠ)

Režija: Woody Allen Igrajo: Scarlett
t
Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem,
Penelope Cruz, Chris Messina, Patricia
Clarkson, Kevin Dunn

Turizem

Koledar prireditev za tekoči teden se napoveduje tudi na
Radiu Kum in sicer, četrtkih, od 10. do 12 ure.
Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec marec je
do 14. 2. 2009:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

www.kstm.si

Zabava, koncerti,
veselice
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Šolski zvonec
Najljubša igrača moje babice
Moji babici je ime Slavica. Stara je 73 let. Je upokojena učiteljica.
Kadar ima čas, je zelo družabna. Velikokrat se igrava igro
Katamino, včasih pa Človek, ne jezi se. Povprašala sem jo, s čim
se je ona včasih igrala.

Med - eko
Na OŠ Blanca skrbimo med drugim tudi za zdravo prehrano in
odnos do živali, zato smo se tako vključili v letošnjo dobrodelno
akcijo Čebelarske zveze Slovenije in Čebelarskega društva
Sevnica. V petek, 21. novembra, so vsi učenci imeli za malico
kruh z okusnim in zdravim medom Čebelarstva Kozinc s Pokleka.
Za posladek so imeli medenjake, ki so jih v med tednom spekli
učenci pod mentorstvom učiteljice Olge Lužar, vse dopoldne je
bil na razpolago čaj z medom. Učenci pa so ta dan po skupinah
prisluhnili tudi čebelarki Tonici Kozinc, ki je na zanimiv način z
besedo, s posnetki in proizvodi predstavila delo in pomen čebel.
Na koncu zaokrožene celote pa smo na šoli izdelali stenski pano s
plakati o pomenu medu v prehrani in skrbi za ohranjanje ravnovesja
v naravi. S to akcijo smo želeli približati med otrokom in negovati
skrb za zdravo življenje ter učence ozavestiti o pomenu in vlogi
čebel v naravi, saj je le-ta nenadomestljiva in nujno potrebna za
ohranjanje ravnovesja.
Mojca Hojski, OŠ Blanca

Katera je bila tvoja najljubša igrača?
Moje najljubše igrače so bile vedno punčke. Prve mi je šivala moja
mama iz starih in novih krp. Torej, punčka. Najbolj imenitna je
bila moja punčka iz kavčuka.
Kdaj si jo dobila?
To sem si prislužila sama, ko sem med vojno v Nemčiji neki
bogati nemški gospe nabrala skodelico borovnic.
Kakšna se ti je zdela?
To je bila najlepša punčka, čeprav ni odpirala in zapirala oči.
Takrat je bila vojna in otroci smo bili zelo skromni, nezahtevni.
Igrače smo cenili in jih čuvali.
Kako si se igrala s to punčko?
V sobi, kjer nas je bilo več kot deset, sem imela na tleh majhen
prostor, kjer so prebivale moje punčke. Šivala sem jim oblekice
in klobučke. Večkrat sem jih preoblekla.
Kaj se je zgodilo z njo? Jo še imaš?
Nekoč mi jo je neki fant odnesel in nikoli vrnil. Še danes mi je
spomin nanjo lep.
Iza Bautin, 3.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Po Prešernovih stopinjah

Rada imam ...
Rada imam naravo, ker je lepo uživati zunaj na svežem zrak,
ne pa se dolgočasiti notri v temi kot v zaporu. V naravi se
sprehajam, učim, zabavam in delam, kar hočem. No, ne morem
početi čisto vsega, ker bi bila narava že zdavnaj uničena.
Rada imam svojo družino, ki mi veliko pomeni. Brez nje bi
težko živela. Srečna sem, ker jo imam. Rada imam starejšo in
mlajšo sestro. Z njima se zabavam, da mi ni nikoli dolgčas. Če
je potrebno, rada tudi pomagam. Vsakomur.
Rada imam prijatelje, saj ni lepšega, kot imeti ob sebi dobrega
prijatelja. Tako nisi nikoli sam. S prijatelji uživam, se smejim in
tudi jočem. Imam najboljše prijatelje in lahko jim zaupam.
Rada imam tudi knjige, ker so zanimive. Iz njih veliko izvem. Ob
njih se potopim v nov svet.
Tudi klepetanje preko računalnika imam rada, ker se lahko vsak
trenutek pogovarjam s prijatelji, ki ne živijo blizu mene.
Najrajši od vsega pa imam šport. Ker s pomočjo le-tega ostaneš
zdrav in spreten. Trenirala sem košarko, sedaj pa treniram tenis,
ki mi je zelo všeč.
Tjaša Ašič, 9.a, OŠ Boštanj
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Le kdo ne pozna dr. Franceta Prešerna? Prav zaradi njegove
pesniške veličine, smo se učenci 8. razreda odpravili na kulturni
dan v Ljubljano, Kranj in Vrbo. Najprej nas je vodička popeljala do
Prešernovega spomenika pri Tromostovju. France gleda proti svoji
neuslišani ljubezni Juliji. Od tam nas je pot vodila preko tržnice
na Mestni in Stari trg. Krenili smo proti Gorenjski. V Kranju smo si
ogledali največji Prešernov spomenik, ki je visok skoraj štiri metre.
Na njegovem podstavku so zapisani verzi Zdravljice, naše himne.
Najbolj zanimiv pa je bil obisk Prešernove domačije v Vrbi, kjer
smo spoznali staro kmečko hišo s črno kuhinjo, klopjo, kjer
so sedeli Prešernovi otroci, zakonsko posteljo in zibelko za
najmlajšega otroka. Domov smo se vrnili v poznih popoldanskih
urah prav veseli, saj smo poleg kulture uživali tudi v snegu, ki je
pobelil Gorenjsko.
Maruša Ajdišek, 8.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Šolski zvonec
Moj prvi drsalni dan

Šolski sklad na OŠ Sava Kladnika Sevnica

V četrtek, 18. decembra, so na Osnovni šoli Boštanj pripravili
športni dan. Učenci smo lahko izbirali med pohodom po Boštanju
ali Sevnici, smučanjem na Rogli, plavanjem v Termah Čatež ali
drsanjem v Celju. Jaz sem se odločila za drsanje. Ob pol osmih
smo se zbrali pred šolo, kjer so nas čakali učitelji. Ti so nas
prešteli, potem pa smo šli na avtobus. Po uri vožnje smo prispeli
v Celje. Takoj smo odhiteli v dvorano, kjer me je ob pogledu na
ogromno drsališče spreletel srh. Najprej sem bila prepričana,
da ne bom stopila na led. A po zaslugi vztrajnih prijateljic sem
vendarle obula drsalke in strahoma poizkusila. Prvih nekaj krogov
sva se s prijateljico držali za roke, potem pa sva se ločili in vsaka
si je izmislila nekaj svojih zavojev. Seveda to niso bili vrhunski
obrati. A pogum naju je stal kar nekaj padcev. Na najino veselje
so sošolci hitro priskočili na pomoč. Z dobro voljo in kakšno
modrico pa smo drsali naprej. edeli smo, da uživanje ne bo trajalo
v nedogled, pa vendar smo bili kar malce žalostni, ko smo morali
vrniti drsalke, oditi na avtobus in se vrniti v šolo. To je bila res
sijajna izkušnja zame in upam, da je bilo drugim otrokom enako
všeč kot meni.
Sanja Zupančič, 5.r, OŠ Boštanj

V mesecu oktobru smo na šoli ustanovili Šolski sklad in v novembru
smo se sestali člani upravnega odbora sklada. Poglavitna naloga
Šolskega sklada je pridobivanje ﬁnančnih sredstev. Sredstva bodo
namenjena učencem naše šole. Naša šola ponuja učencem poleg
obveznega programa tudi veliko nadstandardnih dejavnosti, ki
se ne ﬁnancirajo iz javnih sredstev. Mi pa si želimo, da imajo
vsi učenci možnost nadgrajevati svoja znanja in razvijati svoje
sposobnosti in interese ne glede na to, iz kakšnega socialnega
okolja prihajajo. Za nami je že prva prireditev novoletna tržnica
in pridobljena so prva sredstva, s katerimi bomo preudarno in
odgovorno ravnali. Na pomlad pa bomo izvedli še dve prireditvi,
na kateri vas, drage občanke in občani, že sedaj vljudno vabimo.
Člani šolskega sklada lahko postanete vsi ljudje dobre volje in
odprtega srca. Vse podrobnosti najdete na spletni strani naše
osnovne šole pod rubriko Šolski sklad. Prisrčno povabljeni!
Predsednica upravnega odbora ŠS, Mirjana Jelančič, prof.

Odprli vrata praznikom
V soboto, 29. decembra, smo na OŠ Blanca v dopoldanskem
času imeli tehnični dan Odprimo vrata praznikom. Naši učitelji
in zunanji mentorji so pripravili šestnajst različnih delavnic, v
katerih smo ustvarjali vsi učenci. Vsak je lahko obiskal tri ali
štiri delavnice, ki so trajale eno ali dve šolski uri. Obiskali so
nas tudi naši bivši učenci in nam pomagali pri delu. Mlajši so
ustvarjali angelske pozdravčke, pujske za srečo, božičke iz
slanega testa, zimskega možica, veselo smrečico in izdelke iz
paraﬁna. Starejši smo pekli kvašene dobrote in drobno praznično
pecivo, sodelovali v fotografski in lesni delavnici, risali na steklo
in keramiko, izdelovali zelene aranžmaje, snežne kroglice,
praznične pogrinjke, vezli voščilnico, se razgibali v glasbenoplesni delavnici. Povabilu k sodelovanju se je odzvali tudi gospod
Drago Juha z Blance, ki nam je predstavil pletenje koškov. Imeli
smo se super, saj smo se pri delu zelo zabavali. Ustvarili smo
veliko lepih izdelkov, ki smo jih staršem in drugim obiskovalcem
ponudili na šolski stojnici, kjer so lahko s simbolično prispevali
v šolski sklad. V naslednjih dneh so lahko krajani obiskali tudi
prodajno razstavo v KD Blanca.
Anja Drstvenšek, Nika Gorišek, 7.r, OŠ Blanca

Naš naravoslovni dan
V prvi polovici oktobra je v Osnovni šoli Milana Majcna v
Šentjanžu potekal naravoslovni dan, ki smo se udeležili le učenci
višje stopnje. Zjutraj smo prišli v šolo kakor ponavadi. Zbrali smo
se na šolskem dvorišču, kljub temu da je z neba pršilo. Skupaj
smo se odpravili proti Homu, kjer imajo Brečkovi nasad sadnih
dreves. Pot je bila dolga, a smo jo kar hitro prehodili. Ko smo
prispeli, nam je gospa Alenka Brečko postregla s toplim čajem in
kroﬁ. Po nekaj minutnem počitku smo prisluhnili gospodu Cirilu,
ki nam je razložil, kako poteka delo v sadovnjaku. Vsak si je lahko
privoščil jabolko in priznati moram, da so bila izvrstna. Počasi
smo se odpravili nazaj v šolo. Tam smo se razdelili po skupinah
in na plakatih predstavili, kar smo se naučili o sadovnjaku (o
vrstah jabolk, tleh, škodljivcih, boleznih ). Na koncu pa so nam
učenci iz 8. razreda pripravili še posladek, sadno kupo. Vsi smo
jo z veseljem pojedli ter tako zaključili naš naravoslovni dan.
Klavdija Cvelbar, 9.r, OŠ Milana Majcna Šentjanž

METELKO Branko s.p.
Planinska c. 8, 8290 Sevnica

07/81 62 260

VULKANIZERSTVO ? PRODAJA GUM ? SERVIS VOZIL ? TRGOVINA

AKCIJSKA PRODAJA
ZIMSKIH - M+S AVTOPLAŠCEV
B.H.S.
HITRI SERVIS

Servisirajte svoje vozilo ceneje

www.dozivljaj.si
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Šport in rekreacija
Šahisti Krmelja delovni

Obvestilo NK Sevnica

Šahisti Krmelja so bili tudi v letu 2008 nadvse aktivni. Na rednih
mesečnih hitropoteznih turnirjih v 1A baru Berk v Gabrijelah
se je za pokal Krmelja pomerilo kar 23 šahistov. Prvo mesto je
zanesljivo osvojil Zvonko Mesojedec , za njim pa so se uvrstili
Andrej Brcar, Bojan Smerdel, Bojan Blažič, Branko Keber, Janez
Borštnar, Cvetko Jakša, Vinko Tomažin, Janez Blas in ostali.
Zanimivo je, da na turnirje v Krmelj prihajajo vabljeni člani iz naše
občine, pa tudi iz občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje,
Krško, Radeče in celo iz Tržiča, kar priča o priljubljenosti kraljeve
igre v Krmelju, ki ima bogato 52-letno tradicijo. Posebno mesto
ima v Krmelju tudi tradicionalni turnir za pokal 40 mučencev in tudi
na tem turnirju je letos zmagal Zvonko Mesojedec. S konkurenco
je dobesedno pometel, saj je premagal prav vse. Ob prazniku KS
Krmelj pa se tradicionalno odigra tudi dvoboj Krmelj-Trebnje na
10 deskah. Trebanjski šahisti so bili tokrat boljši in oslabljene
domačine premagali v 7 krogih, Krmeljčani pa so zmagali trikrat.
Med posamezniki je bil spet najboljši Zvonko Mesojedec s samo
enim porazom.
Dušan Močnik

Obveščamo vse ljubitelje velikega nogometa, da smo ustanovili
Nogometni klub Sevnica, ki je že pričel z delovanjem. Treningi
se vršijo v Športnem domu pri bazenu vsak četrtek ob 15.30
uri. Obveščamo vas tudi, da bo travnato nogometno igrišče
zgrajeno do poletja, tako da bomo v jeseni pričeli s tekmovanjem
v medobčinski nogometni zvezi Celje, s selekcijami pionirji
U 8 letniki 2000 in mlajši,
U10 letniki 1998 in 1999,
U12 letniki 1996 in 1997,
U14 letniki 1994 in 1995,
ter kadeti in mladinci
Vsi zainteresirani se lahko prijavite vsak četrtek v Športnem domu,
kjer potekajo treningi od 15.30 ure dalje.
Informacije:
sekretar kluba Belina Gvido, tel 031 536 461, e mail: gvido.
belina@hotmail.com, predsednik kluba Tuhtar Alojz, tel. 041 620
702, e mail: alojz.tuhtar@siol.net. Lep športni pozdrav!

Fotoreportaža - 50 let rokometa v Sevnici (10. januar 2009)
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Predsednik N.K.Sevnica, Alojz Tuhtar
FOTO: Vojko Švab , Ljubo Motore

Šport in rekreacija
5 let uspešnega delovanja
Moto kluba Posavje

Hrast Tržišče najhitrejši v 1. Novoletni tek po ulicah
Krškega
Sloveniji že tretjič

Moto klub Posavje deluje na osnovi druženja,
ki se je začelo konec leta 2002, popolnoma
pa je oživelo in se registriralo v letu 2003.
Tako smo člani lansko leto praznovali malo
obletnico – pet let uspešnega delovanja.
Moto klub Posavje šteje 70 članov in 4 častne
člane. Skozi celotno obdobje delovanja in
tudi v prihodnosti je glavni namen članov
Moto kluba Posavje, da se družimo vsi,
ki posedujemo in smo ljubitelji motornih
koles, ter želimo varno živeti v prometu,
pri tem pa želimo izkušnje in znanje varne
vožnje z motornim kolesom prenašati
na mlajši rod. V ta namen vsako leto
organiziramo tečaje varne vožnje in vožnje
po poligonu z izkušenim inštruktorjem pri
Sava avtu v Boštanju.Vsako leto po tečaju
pa se lahko vsi zainteresirani preizkusijo
še v tekmovanju v spretnostni vožnji, ki je
eno izmed tekmovanj moto klubov po vsej
Sloveniji, in šteje za državno prvenstvo
v posameznih kategorijah. Tovrstno
tekmovanje Moto klub Posavje organizira
vsako leto v mesecu aprilu, v letu 2009
bo to zgodilo 27. aprila od 11. ure dalje
pred Sava avtom v Boštanju. V klubu se
je izoblikovala skupina motoristov, ki se
udeležujejo vseh tekmovanj v spretnostni
vožnji za državno prvenstvo po vsej
Sloveniji, kjer so zelo uspešni in dosegajo
vidne rezultate, saj se velikokrat uvrščajo
med prve tri v posamezni kategoriji in
tako dosežejo naslov državnega prvaka
po posameznih kategorijah. Podelitev
pokalov oz. zaključek vseh tekmovanj
posameznih kategorij v spretnostni vožnji
za državno prvenstvo po Sloveniji, ki jih
organizirajo različni moto klubi Slovenije
pod okriljem Zveze moto klubov Slovenije,
je v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani
konec motoristične sezone.
Tatjana Mlakar

Pod okriljem AMZS je bila 20. novembra
2008 v Festivalni dvorani v prestolnici
podelitev nagrad junakom moto športa,
katerega smo se udeležili tudi tekmovalci,
ki vozimo starodobne motocikle v 13
kategorijah za državno prvenstvo Slovenije.
Leto 2008 je bilo zelo uspešno za našo
ekipo, saj smo zabeležili odlične rezultate.
To pa so: klubski naslov državnega
prvenstva, štiri državne prvake v kategoriji
B-1 (Sašo Grm v kategoriji B-2), (Igor Lisec
v kategoriji D-2), (prikoličar Alen Serbočan
- voznik in Božo Cvirn - sovoznik.
Za naše uspehe je zaslužen tudi predsednik
društva Janez Valant, ki nas bodri na vsaki
dirki. Naše želje za letošnje leto so osvojitev
enako dobrih rezultatov in ponovna
osvojitev klubskega naslova.
REZULTATI:
Kategorija A2 - motorna kolesa
nad 350 ccm do leta 1945:
3. mesto Matjaž Lesjak
Kategorija B1 - motorna kolesa
do 60 ccm do leta 1964:
1. mesto Sašo Grm
2. mesto Feliks Lukati
Kategorija B2 - motorna kolesa
do 175 ccm do leta 1964:
1. mesto Igor Lisec
2. mesto Toni Janežič
Kategorija C3- motorna kolesa športna
do 250 ccm do leta 1974:
2. mesto Alen Serbočan
Kategorija C4 - motorna kolesa športna
do 500 ccm do leta 1974:
3. mesto Igor Sirk
Kategorija C5 - motorna kolesa športna
do 750 ccm do leta 1974:
2. mesto Igor Sirk
Kategorija D2 - motorna kolesa z bočno
prikolico do 750 ccm do leta 1974:
1. mesto Alen Serbočan(voznik),
Božo Cvirn(sovoznik)
2. mesto Iztok Bence(voznik),
Igor Lisec(sovoznik)
3. mesto Peter Žibert (voznik),
Boštjan Kovač(sovoznik)
Iztok Bence

Fitnes v Športnem domu Sevnica
KŠTM Sevnica išče
novega najemnika
FITNESA V ŠPORTNEM DOMU SEVNICA.
Javno povabilo k oddaji ponudb si lahko ogledate na spletni strani www.
kstm.si ali pokličete za informacije Mojco Švigelj, mojca.svigelj@kstm.si,
07 81 61 076.

V nedeljo, 28. decembra, je v Krškem
potekal 1. Novoletni tek po ulicah Krškega.
V vzorni organizaciji Triatlon kluba Krško
in Zavoda Regio se je tega teka udeležilo
okoli 200 tekačev. Med njimi so uspešno
nastopali tudi sevniški tekači, ki so osvojili
tri prva in štiri druga mesta. Zmagali so
Miha Povšič, Katarina Gorenc, Nina Kranjec.
Druga mesta so si pritekli: Sara Karlovšek,
Jan Samide, Maja Medved in Klara Zakšek.
Rezultati sevniških tekačev:
MOŠKI - absolutno
4. Borut Veber
5. Stanko Verstovšek
9. Stanko Špes
10. Matej Samide
19. Bojan Resnik
21. Matija Zorčič
36. Bojan Sinkovič
63. Pavle Drobne

10.000 m
82
76
66
87
67
94
64
68

ŽENSKE - absolutno
2. Sara Karlovšek

10.000 m
96
42:35

MOŠKI - absolutno
1. Miha Povšič
2. Jan
Samide

3000 m
91
10:54
94
11:30

ŽENSKE - absolutno
1. Katarina Gorenc
2. Maja Medved

97
94

3000 m

36:51
36:51
38:43
39:10
41:58
42:11
44:36
49:22

13:30
13:35

Tek na 600 m, letnik 1994 in mlajši
1. Nina Kranjec
95
2. Klara Zakšek
2000
Rafko Povhe

SMUČArajanje
NA LISCI
Februar 09
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Prispevki in reportaže

Ekološko društvo Sevnica na svoji letni konferenci
Članice in člani Ekološkega društva Sevnica so se 22. novembra zbrali na svojem letnem
občnem zboru. Trenutno Ekološko društvo šteje dvanajst članic in članov. Predvsem
so to sami mladi, ki s svojim spoštljivim odnosom do okolja želijo biti za zgled vsem
generacijam pri varovanju našega največjega bogastva, to je ohranitvi zdravega naravnega
okolja zase in za vse bodoče generacije. Na
zboru so članice in člani sprejeli zaključno
poročilo za minulo leto in sprejeli načrt
dela v prihodnjem letu. Najpomembnejša
bo vsesplošna skrb za ohranitev zdravega
okolja in pridobivanje novih članic in članov.
Želimo si, da bi se v naše društvo včlanilo
čim več ekološko ozaveščenih ljudi iz naše
občine in širše.
Ekološko društvo Sevnica, predsednik
Branko Kelemina, Blanca 48, 8283 Blanca

Ogled tiskanja Vzajemnosti
Vodstvo revije Vzajemnost je 11. novembra lani povabilo dopisnike, ki pišejo članke v
to revijo. Sprejela nas je odgovorna urednica Marinka Levičar. Razkazali in razložili so
nam celoten proces tiskanja. Delo - TČR, d. d., Ljubljana je tiskarna z več kot 150-letno
tradicijo. V tej tiskarni tiskajo tudi revijo ZPIZ in ZDUS Vzajemnost in prav na dan našega
obiska so natisnili 35.400 izvodov Vzajemnosti. Natisnjena je bila na 96 straneh. Vso
naklado natisnejo v desetih do petnajstih urah, kar jim omogoča sodobna tehnologija.
To so nam dokazali tako, da smo, ko smo odhajali iz tiskarne, dobili v roke novo številko
Vzajemnosti in presenečeni v njej fotograﬁje s tega obiska. Na moje vprašanje, kaj pomeni
zdajšnja tehnologija tiskanja glede števila delavcev pred tridesetimi leti, so odgovorili,
da takratnih 1000 delavcev danes pomeni en delavec. Nekaterih poklicev danes sploh ni
več. Podjetja, ki razpošiljajo revijo Vzajemnost, pa da zaslužijo pri enem izvodu več kot
ta tiskarna, ki revijo natisne, ter da tiskajo v najmanjši nakladi 10.000 izvodov.
Janez Janko Blas

Sevniški

upokojenci

v

V četrtek, 13. novembra, smo se sevniški
upokojenci odpeljali na pozno jesensko
letovanje v Izolo. Po prijetni vožnji smo
srečno prispeli na cilj. Vreme nam prvi dan
res ni bilo naklonjeno. A kaj zato, saj so nas

bazeni s toplo vodo vse popoldne razvajali.
Nato je posijalo sonce. V večernih urah smo
se udeleževali vseh ponudb, ki so nam jih
priredili. Na kratkem skupnem srečanju
naše skupine smo se naučili in zapeli
pesmico, ki jo je po melodiji »Kadar boš na
rajžo šel» sestavila naša Romana.
KADAR BOŠ NA RAJŽO ŠEL,
POJDI S PENZIONISTI,
PR' MILENI SE PR'JAV,
DA BOŠ NA PRAVI LISTI.
JOŽE NAJ PREDSEDNIK BO,
FANIKA VODIČKA,
NASMEH PRIČARATA OBA
NA NAŠA MLADA LIČKA.
IVAN PA ŠOFER JE NAŠ,
PO CESTI VARNO VOZI,
RAVNI IN OVINKASTI
TER PO KOLOVOZI.

Izmenjava mnenj strokovnjakinje in občasnega dopisnika

GRAND LAN #2 - Digicom gaming experience
Največji dogodek LAN v Sloveniji
Organizatorji največjega LAN-dogodka v Sloveniji, ki so do zdaj že drugič združili moči
in se odločili za pripravo novega eŠportnega dogodka v Sloveniji – GRAND LAN #2. Že
ime pove, da gre za ogromen dogodek, ki podpira in spodbuja razvoj subkulture, ki je v
zadnjem obdobju izredno popularna med mladimi. Igralci računalniških iger bodo spet
sedli za svoj računalnik in se na enotni lokaciji med seboj pomerili za bogate nagrade
in prestižni naslov najboljšega. Organizatorji pričakujejo od 200 do 300 udeleženci iz
Slovenije in tujine.

KDAJ? 14. in 15. februarja 2009
KJE? Športna dvorana Sevnica
KDO? Od 200 do 300 igralcev iz Slovenije in tujine
TURNIRJI? Serije Call Of Duty in CounterStrike, FIFA, Quake, Warcraft
PRIJAVNINA? 20 €UR na igralca
ORGANIZATOR: Zavod NSK za spodbujanje kulture Sevnica
INFORMACIJE: info@grand-lan.com;
Za stike glede sponzorstva ali z javnostjo smo vam na voljo na e-mail
naslovu: luka.uvodic@grand-lan.com

Mojca Metelko (ﬁnance in administracija), Peter Zalokar (tehnična podpora),
Luka Uvodić (PR, sponzorstvo)
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VESELI BODIMO ZDAJ VSI,
NAJ NAS PESEM DRUŽI.
ČE KDO KAJ DOBREGA POČNE,
SE MU KAR PRIDRUŽI.
Romana
Vsebina nam je bila všeč, zato smo jo takoj
vzeli za svojo. Složno smo ugotovili, da nam
je bilo na letovanju lepo. In sedaj, ko ste že
doma, dodajte zgornji pesmici še tole:
KO PA BOŠ DOMOV PRIŠEL,
VSEM PRIJAZNO RECI,
DRUGO LETO SPET BOM ŠEL,
ČE BO LE PO SREČI.
Zinka Gabrič

Veseli se življenja,
ker ti daje priložnost
za ljubezen, delo,
igro in gledanje
zvezd.
(Henry Van Dyke)

Oglasi
Janez Pungerèar

Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.:07/81 80 451, MOB.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija

V kamnolomu KS Tržišèe je možno dobiti naslednje materiale:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO, DRENAŽO

Material lahko prevzamete v peskokopu ali
vam ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji telefonski številki.

HYDROEPOXY UB - zašèitni premaz za beton
Odlièna zašèita notranjih betonskih površin - primerna za delavnice,
garaže, kleti, kurilnice,... Poleg odpornosti proti obrabi, kemikalijam,
vroèim gumam je premaz obenem tudi paropropusten.

www.chemcolor.si
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Policija, kolumna
POLICIJA SVETUJE: ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV
Za pusta se radi ponorčujemo iz sebe in okolice tako, da se našemimo in morebiti za krajši
čas povzamemo lik, ki bi ga sicer radi imeli. Naj vas pri tem opozorim, da vožnja vozila z
masko na obrazu, ker nam zmanjšuje preglednost in vidnost, ni dovoljena. Zaradi varnosti
je prepovedan vstop z masko na obrazu v denarne ustanove, kot so banke ali menjalnice.
Za varnejše smučanje predlagam, da otroci in starši uporabljate čelade (za otroke do 12. leta
starosti je obvezna), priporočljiva pa je tudi pri smučanju po domačih griščih. Svetujem vam,
da se sankate in smučate čim dlje od ceste, ker cesta ni igrišče.
Pešce ponovno opozarjam, naj uporabljajo pločnik. Če ga pa ni, naj hodijo po levi strani
ceste, tako da lahko pravočasno opazijo vozilo, ki pripelje nasproti. Tako se lahko pravočasno
umaknejo.Za povečanje svoje vidnosti (in varnosti) morajo pešci ob zmanjšani vidljivosti
uporabljati odsevna telesa ali trakove (kresničke, razni našitki, odsevni trakovi, odsevni brezrokavniki ...), da jih lahko vozniki
pravočasno opazijo. Kresnička naj visi ob telesu proti sredini ceste. Če jo držimo v dlani, nam nič ne koristi.
Zavedajmo se, da vidnost pomeni varnost.

Vaš vodja policijskega okoliša, Jože Sladič

EVINO ŽIVLJENJE
Pakiram kovčke. Grem. Tja nekam. Z njim. Punce so mi rekle, da sem »čist not padla«. Hej, katera
pa ne bi. Mami me gleda in me opazuje. Povedala sem ji, kaj se dogaja. Ne pa, da je to moj
predavatelj. Bi me takoj ustavila. Tega si v tem trenutku ne želim.
Likam in zlagam v kovček, ki je postajal čedalje manjši. Ja pomanjšal se je. Ura neusmiljeno teče. Čez
dve uri moram biti na letališču. Čez tri ure pa bom že letela na sever, v London. Še skok v kopalnico.
Frizuro imam enkratno. Kodri so navihani kot jaz. Sama sebi naklonim nasmeh. Še moja jakna. škornji,
lupčka mami in oči in grem.
Na letališču hitim in iz rok mi pade torba, skoraj se spotaknem. Joj, ni časa. V tistem trenutku me nekdo prime za
roko. »Eva, umiri se, časa je dovolj in tukaj sva.« Srčno ga objamem. Poljubi me na lice in odpelje v London. Kot v najboljšem
romantičnem ﬁlmu.
Ne sprašujem se kaj, kako, zakaj. Ob njem imam občutek varnosti in brezskrbnosti. Zaupam mu, čeprav se ne poznava dolgo. Naslednjič
pa utrinki iz Londona.
Lupčka.
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Avtor: DANIJEL ŠMID DANNY,
www.zvezde.net / www.intervizija.si
PMCD 2008 - INTERVIZIJA

Kartoskop

Oddaja DANNYJEVE ZVEZDE
vsako nedeljo ob 21 uri na TV PAPRIKA.

Mesec februar 2009
Pred vami je zelo nenavaden in precej intuitivno naporen mesec.
Previdnost svetujem med 15 in 16 februarjem. Celotna situacija se
bo že v drugi polovici meseca krepko izboljšala. Pri poslih svetujem
previdnost ob začetku tretjega tedna. Prevladovala bo siva barva. Za
ljubezen bo zelo dobro obdobje ob koncu meseca. Za ﬁnančne izdatke in splošne nakupe bo najboljši drugi teden previdnost pa svetujem
v četrtem tednu. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v
maju. Pozitivna številka je 14. Negativna pa 26.

Pred vami je zmeren in prijeten mesec. Veliko novih dogodivščin
vas čaka in tudi svežih idej vam ne bo zmanjkalo. Če boste dobro
prisluhnili sebi, boste hitro našli pravo rešitev. Najboljše obdobje za
odnose, ljubezen in romantiko bo v četrtem tednu. Prevladovala bo
srebrna barva. Za posle bo najboljši prvi teden. Za denar in izdatke
pa bo pravi drugi teden. Za reševanje problemov s počutjem pa bosta
najboljša drugi in četrti teden. Dobro se boste lahko ujeli z rojenimi v
septembru. Pozitivna številka je 15. Negativna pa 31.

Pred vami je tokrat zelo ustvarjalen, vesel ter zelo delaven mesec.
Skratka prijetno obdobje za odpravljanje vsakovrstnih težav na hitro
in brez zadreg. Za posle bo najboljši drugi teden. Za ljubezen tretji
teden in za izdatke četrti teden v mesecu. V prvem tednu se lahko
posvečate sebi in tistim, ki vam veliko pomenijo kajti to obdobje
bo zelo stimulativno za vse nove ali pa novo nastajajoče odnose ter
povezave. Prevladovala bo modra barva. Zelo dobro ujemanje lahko
dosežete z rojenimi v mesecu juniju. Pozitivna številka bo 6. Negativna pa 22. Želim vam vse najboljše za vaš osebni praznik.

Pred vami je mesec, ki bo v vas nehote zbujal nove občutke in strasti. To je idealni čas za novo ljubezen, romantiko in popravilo starih
odnosov. Če boste prisluhnili okolici vam bo to vlilo dodatno samozavest. Prevladovala bo rjava barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje
v drugem, tretjem in četrtem tednu. Za posle bo pravo obdobje že
v prvem tednu. Finančno pa bo najboljši čas v drugem tednu. Za
počutje bo predvidoma dobro obdobje v četrtem tednu. Zelo dobro
ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu aprilu. Dobra številka
je 23. Negativna pa 17.

Pred vami je nemiren a vseeno zelo intuitivno dinamičen mesec.
Poslovna vnema bo v ospredju. Ljubezni se lahko posvetite veliko
bolj intenzivno kot do zdaj. Na svoj račun boste prišli tudi vsi samski, ki do zdaj niste imeli sreče na tem področju zato ne izpustite
priložnosti. Ne zapirajte se vase, če ne bo šlo vse po željeni poti.
Bodite učakani in prisluhnite notranjemu glasu. Prevladovala bo črna
barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v tretjem tednu. Pri odnosih
svetujem previdnost med 11 in 13. Za splošno najboljše počutje pa
bo pravi tretji teden. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z osebami,
ki so rojene v mesecu maju. Pozitivna številka je 24. Negativna pa 5.

Pred vami je garaški a obenem ustvarjalen mesec. V ospredju bo tudi
intenzivna ljubezen, romantika in zmaga.To kar vas je oviralo, da še
niste uspeli izpeljati zastavljenega cilja vam v tem obdobju ne bo
preprečevalo več, da ne bi uspevali v svoji nameri. Prevladovala bo
oranžna barva. Za ljubezen bo najboljši prvi teden v mesecu. Za posle
bo pravi drugi teden. Počutje pa se vam splošno lahko izboljša že v
tretjem tednu. Za ﬁnance pa bo najboljši četrti teden. Dobro ujemanje
bo z rojenimi v decembru. Pozitivna številka je 1. Negativna pa 25.

Pred vami je zasebno naporen, poslovno pa zelo uspešen mesec.
Bodite pozorni na nove priložnosti, izzive in ideje. Raziskovanje le teh
bo tudi tokrat nadvse stimulativno. Prevladovala bo zelena barva. Za
ljubezen bo najboljši tretji teden. Za poslovnost bo predvidoma pravi
čas v drugem tednu. Finančno pa bo najbolj ugoden šele četrti teden.
Za splošno najboljše počutje pa bosta prava drugi in tretji teden v
mesecu. Najboljše se boste lahko ujeli z rojenimi v mesecu oktobru.
Pozitivna številka je 18. Negativna pa 28.

Pred vami je zelo sproščen in ustvarjalen mesec. Ne obupajte, če se
ne bo zgodilo to kar si želite takoj. Dajte si čas in ne hitite. Spoznavali
boste nove ideje in jih sproti udejanjali. V ospredju bo posel, učenje,
intuicija, odnosi in želja po spremembi. Prevladovala bo rumena barva. Za ljubezen bo najboljši tretji teden v mesecu. Za posle bo pravi
prvi teden. Počutje bo v dobro. Za denar in ﬁnance pa bo najboljši čas
v drugem in tretjem tednu. Dobro ujemanje bo z rojenimi v juniju.
Pozitivna številka je 19. Negativna pa 2.

Pred vami je ljubeč, nenaporen, miren in zelo prijeten mesec. Mirno
se lahko posvetite poslom in odnosom. Isto velja za vsakovrstne novo
nastajajoče in že obstoječe a skrhane odnose. Prevladovala bo zlata
barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v drugem tednu. Poslovno
najboljši čas bo v tretjem tednu. Za denar in splošne ﬁnančne posle
bo pravi čas že v prvem tednu. Počutje bo najboljše v četrtem tednu.
Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z osebami rojenenimi v mesecu
februarju. Pozitivna številka bo 9. Negativna pa 1.

Pred vami je naporen, izčrpavajoč in nepredvidljiv mesec. Težje bo
z intuicijo, posli in študijem. Najbolje se boste počutili, če se boste
ukvarjali predvsem sami s seboj. Odpočijte se in si naberite čimveč
energije. Prevladovala bo krem barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v četrtem tednu. Poslovno najboljši čas bo v tretjem tednu. Za
denar in splošne ﬁnančne posle bo pravi čas tudi v četrtem tednu.
Počutje pa bo najboljše, če si boste vzeli čas zase v prvem in tretjem
tednu. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z osebami rojenenimi v
mesecu marcu. Pozitivna številka bo 8. Negativna pa 13.

Pred vami je nekoliko zasanjan mesec. Spoznavali boste svoja nova
načela. Obenem pa si boste želeli rutine, ki je bila a je več ni. V ospredju bo razmišljanje, intuicija in večja zbranost kot je bila do zdaj.
Prevladovala bo rdeča barva. Za ljubezen bo najboljši drugi teden v
mesecu. Za posle bo pravi četrti teden. Počutje bo najboljše v tretjem
in četrtem tednu. Za denar in ﬁnance pa bo najboljši čas že v prvem
tednu. Dobro ujemanje bo z rojenimi v juliju. Pozitivna številka je 3.
Negativna pa 22.

Pred vami je miren in prijeten mesec. Ukvarjali se boste sami s
seboj in ljubeznijo. Uspešen čas za posle bo proti koncu meseca.
Vrjemite v ljubezen in v svoje lastne občutke. Vse se lahko zgodi
hitro in nepričakovano. Kljub realnemu razmišljanju lahko zapadete
v fazo sanjarjenja. Delo vas bo sicer nekoliko priganjalo vendar vam
ne bo žal truda ker zaslužek ne bo slab. Prevladovala bo bela barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v prvem in četrtem tednu. Za
poslovnost bo ugoden termin v tretjem tednu. Za ﬁnance pa bo dobro
obdobje v tretjem in četrtem tednu. Najboljše ujemanje bo z rojenimi
v novembru. Pozitivna številka je 11. Negativna pa 24.
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Nagrade za mesec FEBRUAR:
1. nagrada:
MP3 player z zaslonom, ki ga podarja ŠKS
2. nagrada:
knjiga Obsavska stoletja, ki jo podarja KŠTM Sevnica
3. nagrada:
dve vstopnici za smučišče na Lisci, ki ju podarja
KŠTM Sevnica
4. nagrada:
dve vstopnici za kino, ki ju podarja KŠTM Sevnica

Oglasi

HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP

SEDEŽ: Cesta 4. julija 134, 8270 KRŠKO
UPRAVA: Blanca 7, 8283 BLANCA
Tel.: 07 48 80 920
Fax: 07 48 80 921
E-mail: info@sadjarstvo-blanca.si

ENOTE: DE Hladilnica Blanca
DE Èanje
DE Loka pri Zidanem Mostu

Pridelava jabolk na 125 ha.
Prisotnost na trgu preko celega leta.
Zagotovitev visoko kvalitetnih svežih jabolk
Trženje pod blagovno znamko EVROSAD.
Kmeèka zadruga Sevnica z.o.o.,

Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

Tel.: n.c. 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si
Vrtni center DALIA, (sadike vrtnin, okrasnega cvetja,

semena, zemlja, gnojila,
darilni program...)

tel.: 07 81 63 638

Kmetijska trgovina KOC LENART,

(škropiva, gnojila,
rezervni deli, stroji,orodja,
krmila, hrana za živali.)

tel.: 07 81 63 630

Trgovina z gradbenim materialom SIMON,

(ves osnovni in specialni
gradbeni material,
dostave s hiapom na dovozna mesta...)

tel.: 07 81 63 634

Grajska mesnica s svežim mesom,

tel.: 07 81 63 644

Trgovina z živili in mesnica
s svežim mesom IZIDOR,

tel.: 07 81 63 660

AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

G.M.P.

G.M.P. LUZAR
JOŽE LUZAR s.p., ŠKOCJAN 72
Tel.: 07 30 76 014, fax: 07 30 77 810
GSM: 041 629 442

NIZKE GRADNJE
DOBAVA IN PROIZVODNJA
GRADBENEGA GRAMOZA
IN PESKA
Savska cesta 24
8290 SEVNICA

NOVAK

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

Mirko NOVAK
Tel.: 07/81-62-960
Fax: 07/81-62-961
GSM - PREVOZI:
041 637 443

e-pošta: mirko.nov@siol.net

GSM - TURIZEM:
051 389 330

Tel.: 07/81-60-730
Fax: 07/81-60-731
e-pošta: rafael-gd@siol.net
internet: www.rafael.si
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Dolenji Boštanj 138
8294 BOŠTANJ
SLOVENIJA

E-mail: info@gradnje.si
Tel.: +386 (0) 7 81-49-758
Fax: +386 (0) 7 81-49-759
GSM: +386 (0) 41/612-752

slašèièarna

Dodali smo pekarno z bogato ponudbo izdelkov,
ki bodo izdelani po odličnih receptih, tradicionalnem
načinu zamesa in pečeni v pravi krušni peči, zato bo
kruh prav tako okusen kot bi ga pripravile naše babice.
Za vas bodo naši peki pripravljali izdelke
v dopoldanskem času, zato jim ne bodo dodajali
nepotrebnih dodatkov za obstojnost in svežino.

vropa

Pekarna Bruno
Trg svobode 1, Sevnica
Tel.: 07 81 61 051
Torej, zakaj bi kupovali industrijsko pripravljen kruh,
Ob upoštevanju najvišjih higienskih standardov
bomo kruh pripravljali in pekli kar pred vami
in ga boste lahko še toplega postregli doma.
ko pa si boste lahko privoščili
nekaj popolnoma domačega.

Pridite in poskusite!

Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali
enkrat za vselej!

