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Beseda 
odgovorne 
urednice

»Užitek ni v stvareh, 
ampak v nas samih.« 
(Richard Wagner, 
1813–1883) 

Nenehno mislimo, da so stvari tiste, okoli 
katerih se vrti življenje. Zanese nas in 
prepuščamo se kapitalu, ki nas dobesedno 
ločuje. Zjutraj drvimo v službo, potem 
domov, malo poklepetamo po telefonu, 
kot da ga nismo imeli že dovolj ta dan, 
ali pa kar po računalniku. In to je vse, kar 

PODATKI O GLASILU

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

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

Uredniški odbor: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej 
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar, 
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Boštjan 
Gabrič, Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj prispevki za rubriki Šolski zvonec in 
Šport in rekreacija, drugo Božislava Čož.

Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.

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

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

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

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

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

Prihodnja številka bo izšla avgusta 2007, prispevke in 
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. julija 2007. 
Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v 
elektronski obliki.

iz grajske skrinje

si privoščimo v prostem času. Jaz temu 
rečem kar »cyber« druženje. Zdaj si lahko 
že partnerja zberete po računalniku. Pa 
opravite nakupe. Potem si kupujemo drage 
stvari, mogoče jih sploh ne potrebujemo.
Naredite kaj drugačnega. Zvečer si 
privoščite sprehod v prijetnem hladu, na 
dopustu pustite svojo poslovno podobo 
doma, pokličite prijatelje v družbo in naj 
ne bo žar le okrasek. Pojdite na prireditve, 
ki se kar vrstijo v teh poletnih dneh. Saj 
vem, da o tem razmišljamo, vendar je 
treba to tudi storiti. Poglejmo ljudem v oči 
in pogovarjajmo se o lepem in dobrem. To 
je užitek.

Petra Pozderec
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Sevniški grajski biser v novi 
preobleki

Na sevniškem gradu so se končala dela 
pri obnovi fasade, ki jo je od lanske jeseni 
opravljalo podjetje Kostak iz Krškega. 
Poleg nove fasade so bili izdelani ometi 
okoli okenskih okvirjev, beljenje fasadnih 
površin in robov oken, montaža novih 
strešnih žlebov, popravljena so bila okna, 
izdelana bakrena prevleka okenskih 
polic, nameščeni snegobrani ter izdelana 
strelovodna inštalacija. Urejena je tudi 
okolica gradu. Skupna vrednost naložbe 
je 346.000 evrov, pri čemer je Služba vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko prispevala 109.000 evrov. Na 
grajskem pobočju je posajenih tudi 500 
sadik modre frankinje. Priložnostne 
prireditve so se poleg župana Kristijana 
Janca in podžupanov udeležili številni 
občani in gosti, med njimi minister za 
lokalno samoupravo dr. Ivan Žagar, 
generalni direktor direktorata za kulturno 
dediščino dr. Damjan Prelovšek, župan 
Mestne občine Maribor Franc Kangler in 
vodja območne enote Zavoda za varovanje 
kulturne dediščine Celje Anka Aškerc. 
Poleg konca del pri obnovi fasade je bil 
na gradu posajen cepič najstarejše trte 
na svetu, žametne črnine z Lenta, ki jo je 
Mestna občina Maribor podarila sevniški 

občini. Na gradu bo delovala tudi Grajska 
kavarna, ki jo bo upravljal Martin Dolinšek 
z Vrha. Verjamemo, da bo grad z novimi 
ureditvami še privlačnejši za obiskovalce.

Županov sprejem odličnjakov 

Župan Kristijan Janc je že deveto leto 
zapored sprejel najuspešnejše učence iz 
sedmih osnovnih šol in Glasbene šole 
Sevnica. Letos je bilo to na sevniškem 
gradu, sprejema pa se je udeležilo 25 učenk 
in učencev devetih razredov osnovnih 
šol, ki so vsa leta šolanja na osnovni šoli 
končali z odličnim učnim uspehom, ter 
dve učenki Glasbene šole Sevnica, ki 
sta dosegli izredne uspehe na glasbenih 
tekmovanjih in bosta šolanje nadaljevali 
na srednji šoli glasbene smeri. Kulturni 
program na sprejemu je izpeljala Glasbena 
šola Sevnica, učenci pa so poleg pisnih 
pohval občine Sevnica prejeli še knjižno 
darilo.

Srečanje župana s sevniškimi 
gospodarstveniki 

 Župan Kristijan Janc je na sevniški grad 
povabil gospodarstvenike, ki delujejo v 
naši občini. Tradicionalnega srečanja 
so se udeležili v velikem številu. Namen 
srečanja je bila predstavitev načrtov 
občine, realizirane in načrtovane naložbe 
ter ukrepi, ki jih uresničuje občina v 
gospodarstvu. Predstavljene so bile 
poslovne cone v občini in njihov pomen 
za boljši gospodarski razvoj, gradnja HE 
Blanca, gradnja čistilnih naprav, gradnja 
infrastrukture in objektov družbenega 
pomena, stanovanjska gradnja, projekt 
tretje razvojne osi, katere namen je 
povezava regionalnih središč območja, 
v katerem je 60 občin, ter regionalna 
projekta Posavska štipendijska shema in 
Garancijska shema. Statistični podatki 
kažejo, da je bila stopnja registrirane 
brezposelnosti v občini Sevnica nižja 

od slovenskega povprečja ter povprečja 
preostalih dveh posavskih občin. Bruto in 
neto povprečne mesečne plače so v Sevnici 
nižje v primerjavi s preostalima posavskima 
občinama in prav tako v primerjavi s 
slovenskim povprečjem. Prikazani so bili 
tudi primanjkljaji in viški poklicev po 
stopnji izobrazbe v regiji v preteklem letu. 
Gospodarstveniki so pozdravili ukrepe in 
spodbude iz gospodarstva, občina pa si bo 
še naprej prizadevala ustvarjati prijazno 
gospodarsko klimo.

Gradnja Mercatorjevega trgovskega 
centra v Boštanju 

Občina Sevnica v postopku za gradnjo 
novega Mercatorjevega centra v Boštanju 
aktivno sodeluje s predstavniki družbe 
Mercator - Optime, d. o. o., iz Ljubljane, 
podjetja K. A. B., d. o. o., iz Novega 
mesta, ki je izdelovalec lokacijskega 
načrta, in podjetja Inpos. Na podlagi 
priprave projektov, ki poteka skladno s 
terminskim načrtom, je izdelan program 
opremljanja zemljišč za gradnjo, ki 
bo sestavni del odloka o lokacijskem 
načrtu za poslovno cono Boštanj. Roki 
za izpeljavo posameznih faz načrtovanja, 
pridobitve ustreznih dovoljenj in gradnje 
objekta ter spremljajoče infrastrukture so 
zelo kratki, saj je zanimanje investitorja 
veliko, da bi center zgradili še pred 
koncem tega leta. Investitor bo dela na 
gradnji in komunalnem opremljanju začel 
po pridobljenem gradbenem dovoljenju, 
predvidoma v juliju. Po terminskem načrtu 
je rok za dokončanje del in slavnostno 
odprtje predviden ob praznovanju 
občinskega praznika sevniške občine v 
novembru letos.

Infrastrukturne ureditve v 
Drožanjski ulici

Podžupan Srečko Ocvirk se je sestal s 
predstavniki Drožanjske ulice, kjer se 
bodo v prihodnjih letih začele ureditve, 
povezane z ureditvami ob gradnji HE 
Blanca in osrednje čistilne naprave. 
Narejen je projekt ureditev Drožanjskega 
potoka, občina pa se zavzema, da bi vodarji 
potok uredili tudi zunaj vplivnega območja 
elektrarne. Upamo, da bo kljub pritožbam 
na državno revizijsko komisijo kmalu 
končan tudi postopek izbiranja izvajalca za 
projektiranje in gradnjo osrednje čistilne 
naprave, da bo določena trasa kanalizacije 
in s tem povezane preostale ureditve 
ceste in drugih površin, ki jih nameravajo 
krajani urediti za športne površine. 
Nekatere ureditve se bodo poskušale 
opraviti ob ureditvi potoka. Občina bo na 
predlog krajanov predlagala še umiritev 

občinske strani

Grad z novo fasado (foto: V. Zupančič)

Župan z odličnjaki in ravnatelji šol 
(foto: L. Udovč)

Srečanje župana z gospodarstveniki 
(foto: V. Zupančič)
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prometa v naselju s cestnimi ovirami. 
Sodelovanje s krajani bo potekalo tudi 
vnaprej, saj je seznanitev z načrtovanimi 
posegi pomembno za uspešno reševanje 
morebitnih odprtih vprašanj.

Infrastrukturne ureditve Gornjega in 
Dolnjega Brezovega, Blance in Loga

V kulturnem domu na Blanci je bila 
predstavitev gradnje infrastrukturnih 
ureditev v okviru državnega lokacijskega 
načrta HE Blanca na območju gradnje, 
ki sega v območje Gornjega, Dolnjega 
Brezovega in Blance. Na območju 
Gornjega Brezovega so predvideni zaščita 
železniške proge s kamnito oblogo, ureditev 
poljskih poti in polovičnih zapornic, 
nadvišanje terena na Gornje Brezovškem 
polju, uravnavanje Žrvinskega potoka in 
Zdenskega grabna. Predviden je energetski 
nasip s kamnito oblogo in tesnilno zaveso 
s kolesarsko stezo po nasipu. Na območju 
Dolnjega Brezovega je predvideno 
nadaljevanje visokovodnega energetskega 
nasipa s kamnito oblogo in tesnilno zaveso 
s kolesarsko stezo po nasipu, uravnavanje 
Kolarjevega grabna, predvidena je tudi 
gradnja iztočnega kanala iz čistilne 
naprave Inplet. Na območju Blance so 
predvideni gradnja obvoznice, prestavitev 
cestno-železniškega prehoda, uravnavanje 
Čanjskega potoka in Blanščice ter ureditev 
dostopov do vode. Na desnem bregu Save 
je predvidena zaščita Dolenjega Boštanja 
pred 100-letnimi vodami, na območju 
Radne je predvideno zavarovanje brežin 
s kamnito oblogo ter ureditev potoka 
Konjšca ter lokalne ceste ob potoku. Na 
območju Loga so predvideni uravnavanje 
Loškega potoka z rekonstrukcijo 
dostopne ceste, nadvišanje Loškega polja, 
uravnavanje potoka Mivka in Globoškega 
potoka. Nadalje so predvideni uravnavanje 
potoka Kamenca, gradnja pilotne stene, 
nadvišanje glavne ceste G1-5, uravnavanje 
Impoljskega potoka z rekonstrukcijo ceste 
ob potoku. Predvidena so tudi sonaravna 
ureditev Mačjega potoka, nadvišanje 
terena Impoljca in gradnja iztočnega 
kanala iz čistilne naprave Impoljca. Na 
območju med Impoljco in hidroelektrarno 
Blanca sta predvidena rekonstrukcija 
oziroma nadvišanje glavne ceste G1-
5 in uravnavanje Čagoškega potoka in 
potoka Podturn. Nekatere ureditve bodo 
opravljene tudi zunaj območja državnega 
lokacijskega načrta za HE.

Tretja razvojna os 

Občina Sevnica ima aktivno vlogo pri 
umeščanju trase tretje razvojne osi v 
prostor med Celjem, Radečami in povezavo 

na avtocesto Ljubljana–Zagreb. Sestala 
se je komisija za spremljanje projekta 
tretja razvojna os. Seje sta se udeležila 
predstavnika direktorata za ceste, mag. 
Gregor Ficko, in direktorata za prostor, 
mag. Helena Šolar, ki sta koordinatorja 
projekta na državni ravni. Člani komisije 
in župan Kristijan Janc so se spet zavzeli za 
potek ceste čim bliže mestu Sevnica, saj bo 
le učinkovita in hitra prometna povezava, 
ki se bo približala mestu, omogočila razvoj 
celotne občine Sevnica. V sklopu obiska 
slovenske vlade na Dolenjskem in v Beli 
Krajini je bilo v Dolenjskih Toplicah 
srečanje z ministrom za promet mag. 
Janezom Božičem in ministrom za okolje in 
prostor Janezom Podobnikom, na katerem 
so se pogovarjali o južnem poteku ceste 
tretje razvojne osi. Posveta se je udeležil 
tudi podžupan Srečko Ocvirk, saj je tudi 
za občino Sevnica zelo pomembno, kje bo 
potekala načrtovana povezava z Dolenjsko 
regijo. Upamo, da bodo vsa prizadevanja 
privedla do rešitve, ki bo za občino Sevnica 
najboljša.  

Plovba po Savi

Občina Sevnica je besedilo odloka o 
določitvi plovbne ureditve na akumulaciji 
HE  Boštanj uskladila  z vsemi 
soglasodajalci. Odlok bo najprej obravnaval 
odbor za varstvo in urejanje okolja, občinski 
svet pa na julijski seji. Vzporedno potekajo 
usklajevanja s posameznimi soglasodajalci 
v postopku priprave vladne uredbe za 
določitev območja na akumulaciji HE 
Boštanj, kjer bi bila mogoča tudi plovba 
na motorna plovila. Na temo plovbe po 
reki Savi so se v prostorih občine sestali 
podžupan Srečko Ocvirk ter Roman 
Strlekar iz občinske uprave in predstavniki 
Holdinga Slovenskih elektrarn, d. o. 
o., Silvester Jeršič in Nataša Jakoš ter 
direktorica javnega podjetja Infra, d. o. o., 
Ana Gračner. Pogovarjali so se o predlogu 
smernic in pogojev Holdinga Slovenske 
elektrarne, d. o. o., kot upravljavca HE 
Boštanj glede ureditve motorne plovbe, 
omenili pa so tudi vprašanje zagotavljanja 
varnosti plovbe in mogočih rešitev. Tako 
bo treba pridobiti strokovno mnenje, 
do katerega pretoka je še mogoča varna 
plovba, opredeliti število plovil in njihove 
tehnične lastnosti, s Savskimi elektrarnami 
Ljubljana, d. o. o., dogovoriti ustrezen 
način izpustov plavja iz HE Vrhovo, ki 
ne bo ogrožal varne plovbe, ter skupno 
dogovoriti način komuniciranja upravljavca 
HE Boštanj in akumulacijskega jezera 
ter upravljavca pristanišča in plovbnega 
območja. Prav tako je bilo dogovorjeno 
skupno sodelovanje pri projektiranju 
pristanišča. V prostorih Zavoda KŠTM 
Sevnica se je sestala tudi projektna 

skupina za ureditev pristana in čolnišča na 
Orehovem. Na sestanku so se predstavniki 
občine, Zavoda KŠTM, Ribiške družine 
Sevnica ter boštanjskih in sevniških 
krajevnih skupnosti seznanili s končno 
različico idejne študije ureditve pristana in 
čolnišča Orehovo, ki jo je pripravil David 
Tušar, ter aktivnostmi občine v smeri 
sprejemanja odloka o določitvi plovbne 
ureditve ter vladne uredbe za motorno 
plovbo. 

Naložbe v šolstvo in predšolsko 
vzgojo

Župan Kristijan Janc se je s podžupanoma 
Srečkom Ocvirkom in Rudijem Dobnikom 
ter strokovnimi delavci občinske uprave 
pogovarjal o nadaljevanju naložb v 
šolstvo in predšolsko vzgojo v občini 
Sevnici ter predlogih prednostnega 
vrstnega reda. Ker je občina pridobila 
sredstva ministrstva za šolstvo in šport 
za reševanje urgentnih zadev, še poteka 
dograditev osnovne šole Loka za potrebe 
vrtca. S tržiško osnovno šolo in krajevno 
skupnostjo je usklajena idejna zasnova 
nove šole v Tržišču, ki bo prijavljena na 
razpis ministrstva za pridobitev  državnih  
sredstev. Izbrani projekt predvideva 
gradnjo šole s telovadnico s skupno 2.800 
kvadratnih metrov površine, vrednost 
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del 
pa je ocenjena na 2,8 milijona evrov. Z 
ministrstvom je usklajeno sofinanciranje 
gradnje vrtca Ciciban v Sevnici. Gradbeni 
odbor za obnovo podružnične šole Studenec, 
odprtje vrtca in gradnja telovadnice ter 
KS Studenec pa sta podala pisni predlog 

občini, da bi imel projekt gradnje vrtca 
prednost pred gradnjo telovadnice. Idejna 
zasnova namreč predvideva gradnjo obeh 
objektov skupaj. Potrebe šol po sredstvih 
naložbenega vzdrževanja in sredstvih za 
naložbe so velike, zato bo občinski svet na 
eni od prihodnjih sej odločal o nadaljnjem 
vrstnem redu uresničevanja naložb na tem 
področju.

občinske strani

Podružnica OŠ Loka pri Zidanem Mostu 
(foto: V. Zupančič)
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na Trgu svobode v Sevnici, kjer je plesalo 
približno 100 mladih iz Posavja, pozdravil 
pa jih je tudi župan Kristijan Janc.

OBVESTILA OBČINE SEVNICA

Prijava škode po neurju s točo

Na sevniški občini je ustanovljena komisija 
za popis in oceno škode po naravnih 
nesrečah v kmetijstvu, ki si je na terenu 
že ogledala razmere po toči, ki je v maju 
zajela večji del občine. V primeru neurij 
s točo, ki povzročajo večje posledice na 
kmetijskih kulturah, obvestite sevniško 
občino, oddelek za gospodarske dejavnosti, 
na telefonsko številko 81 61 262.

RAZPISI OBČINE SEVNICA

Občina Sevnica objavlja naslednje javne 
razpise iz občinskega proračuna za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v občini 
Sevnica v tem letu, in sicer javni razpis za:

• dodelitev sredstev za usposabljanje 
zaposlenih v podjetjih, 
• subvencioniranje odpiranja delovnih 
mest, 
• sofinanciranje podjetniškega svetovanja, 
• dodelitev sredstev za promocijo izdelkov 
in storitev malih in srednjih podjetij, 
• dodelitev sredstev za subvencioniranje 
pogodbene obrestne mere.

Prijavitelji  morajo prijavo oddati 
najpozneje do vključno 30. septembra 
2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica. 
Razpisno dokumentacijo za navedene 
razpise dobite na sevniški občini, oddelek 
za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 
19a, 8290 Sevnica, oziroma na spletnih 
straneh (www.obcina-sevnica.si). Dodatne 
informacije pa na tel. številko 07 81 61 262 
oziroma 233. 

vir: Občina Sevnica

Taksi v Sevnici

Vse občanke in občane obveščamo, da 
podjetje Snupi v Sevnici opravlja prevoze 
s taksijem. Dosegljivi so na telefonski 
številki 041 20 20 95.

rekonstruirano vozišče z novo asfaltno 
prevleko, urejeno odvodnjavanje meteornih 
vod v dolžini 140 metrov. Vrednost naložbe 
je 25.000 evrov. Na javni poti Poklek–
Gračka gora–Čanje se bo v drugi polovici 
junija začela sanacija zemeljskega plazu 
na odseku Klemenčič. Vrednost del je 
ocenjena na skoraj 21.000 evrov.
V fazi zbiranja ponudb je postopek za 
izbiranje izvajalca del za rekonstrukcijo 
lokalne ceste Šentjanž–Kal, na odseku 
Šentjanž–Gabrce v dolžini 600 metrov. 
Ocenjena vrednost del je 24.000 evrov. 
Na lokalni cesti Krmelj–Gabrijele (pri 
deponiji) se bodo v prvi polovici junija 
začela geološka raziskovanja, ki bodo 
podlaga za sanacijo zemeljskega plazu. Ta 
je predvidena v juliju in avgustu. Vrednost 
del je ocenjena na 23.951 evrov. Na podlagi 
že pripravljene dokumentacije se pripravlja 
izbiranje izvajalca za rekonstrukcijo lokalne 
ceste Planina–Križ v dolžini 1650 metrov. 
Vrednost naložbe je na podlagi popisa del 
ocenjena na skoraj 167.000 evrov. Dela se 
bodo začela v juliju in avgustu.
           

Odprtje vodovodnega sistema Orle

Na vodovodni sistem Primož   se je 
priključilo tudi naselje Orle. Ob tej 
priložnosti so krajani in KS Primož pripravili 
priložnostno odprtje vodovodnega sistema 
Orle, kjer je krajanom o nadaljnjih načrtih 
širitve spregovoril tudi župan Kristijan 
Janc.  

Ulična četvorka 

Tudi letos je Plesna zveza Slovenije v 
sodelovanju z večino slovenskih plesnih 
šol pripravila projekt Ulična četvorka 
2007, ki so ga izpeljali maturanti na zadnji 
šolski dan. V Posavju je bila letos četvorka 

Uresničevanje naložb v cestni 
infrastrukturi

Po 12 letih, odkar se je sprožil zemeljski 
plaz na lokalni cesti pod cerkvijo Sv. 
Lenarta v Zabukovju, so se v začetku tega 
meseca začela sanacijska dela. Pogodbena 
vrednost naložbe je 90.500 evrov. Zaradi 
zahtevnosti del bo med sanacijo občasno 
potrebna popolna zapora ceste, o čemer 
bo občina sproti obveščala krajane na 
krajevno skupnost, z ureditvijo prometne 
signalizacije. Sanacija zemeljskega plazu 
bo po časovnem načrtu končana konec 
avgusta letos. Dokončno se bodo uredila 
sanacijska dela na zemeljskem plazu na 
javni poti, odsek Drenovec. Opravljena 
bodo dela asfaltiranja na vozišču in 
odvodnjavanje meteornih vod. Dela so 
ocenjena v vrednosti 6.300 evrov. 
Na posameznih odsekih lokalne ceste 
Blanca–Poklek se končujejo sanacijska 
dela na vozišču, urejujejo se brežine 
potoka Blanščice, gradijo in obnavljajo se 
oporni zidovi, opravlja se odvodnjavanje 
meteornih vod, nameščajo se zaščitne 
ograje na nevarnih odsekih, ki jih je 
poškodovalo neurje leta 2005. Na lokalni 
cesti Blanca–Krajna Brda se končujejo 
dela na poškodovanem odseku. Za 
varno prevoznost ceste je zgrajen oporni 
zid, nameščena bo zaščitna ograja in 

občinske strani

Rekonstrukcija LC Blanca–Krajna Brda 
(foto: J. Žvar)

Odprtje vodovodnega sistema Orle
(foto: J. Žvar)

Plesoči maturanti
(foto: V. Zupančič)
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KŠTM Sevnica

1

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

1 - Obnovljeni grad Sevnica
2 - Grajska straža
3 - Nastop učencev Glasbene šole Sevnica
4 - Ivan Žagar - minister za lokalno
     samoupravo in regionalno politiko
5 - Damjan Prelovšek - genaralni direktor
     Direktorata za kulturno dediščino
6 - Anka Aškerc z Zavoda za kulturno
     dediščino OE Celje
7 - Franc Kangler, župan Maribora, izroča
     sadiko lentske trte.
8 - Viteški red Jurija in Volka Engelberta
     Turjaškega iz žužemberškega gradu
9 - Grajski vinar Zdravko Mastnak
10 - Tudi pri nas bomo imeli takšno vino.
11 - Prihod na grajske terase
12 - Zasaditev trte z Lenta
13 - Kozarček rujnega iz steklenice, izdelane
       iz vinske trte Rudija Amerška
14 - Kapljice za boljšo rast trte
15 - Trta je posajena.
16 - Pogostitev v atriju
17 - Teater Cizamo v akciji
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Pogovor z znanimi Slovenci na 
deželi v Šentjanžu

Večerni pogovori z znanimi Slovenci, ki jih 
zelo uspešno organizira KŠTM Sevnica, 
so postali že stalnica dogajanj v občini. 
V maju je potekal v Šentjanžu – tako 
imenovanem pušelcu Dolenjske. 
V tamkajšnji kulturni dvorani je najprej 
zapel pevski zbor osnovne šole iz Šentjanža, 
nato smo si ogledali predstavitveni film 
o šentjanški krajevni skupnosti, ki ga je 
pripravilo in posnelo TD Šentjanž. Na 
vrsti je bila predstavitev društev učencev 
OŠ Šentjanž. Vse je pozdravil predsednik 
sveta KS Šentjanž Ivan Orešnik, ki je dejal, 
da je ponosen na krajane in krajanke, ki so 
tako aktivni na raznih področjih javnega 
življenja.
V imenu organizatorja je obiskovalce 
prireditve nagovorila direktorica Petra 
Pozderec in se zahvalila za gostoljubje ter 
dobro delo na področju turizma članom TD 
Šentjanž in članom vseh drugih društev, 
ki delujejo v kraju. Ob koncu nagovora 
je izrekla svoj značilni stavek: torej, dragi 
obiskovalci, uživajte.
Povezovalka prireditve Tjaša Repše je 
povabila na oder novinarko Marjano 
Grčman. Ta je zelo slikovito predstavila 

Fotoreportaža odprtja gradu
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je direktorici KŠTM poklonil unikatno, 
ročno izdelano uro iz vinogradniške trte 
Vsa vinogradniška društva, ki aktivno 
delujejo v občini Sevnica, so moči združila 
9. maja. Kar 43 članov, od tega ena ženska, 
iz Društva vinogradnikov Sevnica – 
Boštanj, Malkovec, Studenec in Šentjanž, 
so potrebovali tri ure, da so celotne terase 
zasadili s 500 trtami modre frankinje.

KŠTM Sevnica

tokratna gosta, in sicer Izidorja Pečovnika 
– Dorija, izseljeniškega župnika v Berlinu, 
in mag. Franca Hočevarja, predsednika 
Zveze prijateljev mladine Slovenije in 
predsednika fundacije Z glavo na zabavo.
V pogovoru z novinarko sta gosta razkrila 
marsikateri zanimiv spomin iz svojega 
življenja. Župnik Dori je zelo prijeten, 
pozitiven sogovornik. Poudaril je, da je 
treba gledati v življenju le na to, kako lahko 
komu pomagaš, ga razvedriš, mu stojiš ob 
strani, ob tem pa sploh ni pomembno, da 
si duhovnik. Dejal je, da lahko vsak človek 
naredi veliko dobrega, bistvo je le, da to 
želi.

Življenje Franca Hočevarja je zelo 
zaznamovano z delom na vodilnih 
položajih. Pravi, da je vodenje nekaterim 
položeno v zibelko, drugim spet ne. Toda 
kljub vodstvenim položajem je kar precej 
deloval na področju prostovoljstva. Izredno 
ima rad svoj Cirnik, kot ga je poimenoval 
sam, kjer ima zidanico v lepi neokrnjeni 
naravi. 
Sporočilo tokratnih znanih Slovencev 
je bilo, da je pomembno v življenju 
ostati človek ne glede na to, na katerem 
področju delujemo in kašne položaje 
zasedamo. Niti pogovora je imela trdno v 
rokah prijetna in vsestranska Marjana, ki 
je dosegla celo, da je gospod Dori na odru 
pokazal nekaj nogometnih spretnosti z 
žogo. Na koncu pogovora je podal pozdrav 
v imenu sevniške občine župan Kristijan 
Janc in gostoma izročil županovo vino. 
Ivan Orešnik se je gostoma zahvalil za 
prijeten klepet in jima predal košarici z 
dobrotami s Šentjanškega. Na koncu so 
piko na i dodale še čudovite ljudske pevke 
Solzice. V povabilu na zakusko je Zdravko 
Remar opisal dobrote, ki so značilne za to 
pokrajino, pripravile pa so jih članice AKŽ 
Budna vas. Vinogradniki Šentjanža so 
poskrbeli, da grla niso bila suha. Večer je 
minil v prijetnem ozračju z obljubo, da se 
vidimo na prihodnjem pogovoru v krajevni 
skupnosti na Studencu. 

Odkritje kipa na gradu Sevnica in 
predavanje o obdobju Franca Jožefa I.

V poročni dvorani je direktorica KŠTM 
Sevnica Petra Pozderec predstavila načrte, 
ki bodo izpeljani na gradu Sevnica. Na njem 
bodo letos v kapeli in njenem predprostoru 

predstavljeni originalni kamni iz gradu, v 
stari utrdbi v pritličju bodo predstavljeni 
kamni iz območja ob reki Savi, in sicer 
drugače, kot so vajeni obiskovalci. Na ogled 
bo spet kratek film, tokrat dokumentarni 
iz območja Ajdovskega gradca.

V drugem delu tiskovne konference sta 
skupaj z direktorjem Posavskega muzeja 
Brežice Tomažem Teropšičem predstavila 
skupni projekt o delu restavriranja kipa 
Franca Jožefa, ki smo ga tudi odkrili v 
šolskem muzeju gradu.
Po končani tiskovni konferenci je imel 
dr. Janez Cvirn zanimivo predavanje o 
vladavini Franca Jožefa I. Spregovoril je o 
skupnem življenju z igralko Sisy, njegovih 
uspehih v vladavini in primerjal njegovo 
vladanje z vladanjem Tita. 

Grajski vinograd

Poleg novega videza bo sevniški biser odslej 
ponujal (tudi) grajsko vino. Na terasah pod 
gradom smo v sončnem dnevu 20. aprila 
začeli zasaditev prvih štiri sadik modre 
frankinje. Sadike so slavnostno zasadili 
kralj cvička 2006 (Marjan Pirc), župan 
občine Sevnica (Kristijan Janc), direktorica 
Zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica (Petra 
Pozderec) s strokovno pomočjo grajskega 
vinarja (Zdravka Mastnaka). Zadnjo 
sadiko je zakopal najemnik vinograda 
in Grajske kavarne Martin Dolinšek ml. 
Ob glasbi harmonike Davida Dvoršaka 
in pevcev Fantov z Malkovca je prijetno 
presenečenje pripravil Rudi Ameršek, ki 

Kip Franca Jožefa I. v šolskem muzeju 
v gradu Sevnica (foto: Petra Biderman)

Društvo vinogradnikov Sevnica,
vinogradniki pri sajenju trte

Koncert glasbene šole Grosuplje

Sevniško grajsko poletje se nadaljuje s 
koncerti. Tokrat smo na gradu gostili 
Glasbeno šolo iz Grosuplja. Iz tam izhajajo 
vsi nadarjeni glasbeniki in ni redko, da tam 
srečate glavne zvezde slovenske glasbene 
scene. V Albert-Felicijanovi dvorani je 
oddelek solopetja pod vodstvom prof. mag. 
Irene Vidic pripravil prireditev ob koncu 
šolskega leta. Predstavili so se vsi mladi 
upi, ki si pridobivajo znanje od izkušene 
mentorice.
Na čudovitem koncertu smo se vsi 
prepričali, da imamo v Sloveniji še veliko 
glasbenih talentov, ki si še utirajo pot 
in bodo kmalu stopili na velike odre 
glasbenega sveta.

Glasbena šola Grosuplje z mentorico prof. 
mag. Ireno Vidic (foto: Petra Biderman)

Znana Slovenca v klepetu s prijetno 
novinarko Marjano
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KŠTM Sevnica

Infotočka pred startom

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

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

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

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

razpisanim pogojem, ki so:

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

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

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

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

Legenda pravi, da je preko teh hribov hodil 
mladenič Primož iz sosednje vasi Primož 
vasovat na Lukovec k lepi mladenki 
Magdaleni. Med potjo naj bi nabiral 
gobe, da bi se z njimi prikupil mladenki 

IZ STARE SKRINJE
V gozdu nad vasjo Lukovec je vedno 
dovolj gob 

Ali ste se že kdaj vprašali, zakaj je tako? 
Veste, nobena zadeva ni kar tako. Vsak 
zakaj ima tudi svoj zato.
Na vznožju Velikega vrha (540 metrov), 
jugozahodno nad Lukovcem, stoji na 
samem cerkev sv. Marije Magdalene iz 17. 
stoletja. Stoji na hribčku nad Lukovcem in 
od je lep razgled daleč po okoliških hribih. 
V sredini cerkvice je kip sv. Magdalene 
s križem v roki. Poleg Velikega vrha jo 
obdajajo precej visoki hribi: Orle, Poganjka, 
Laze in Preska. 

Magdaleni in seveda njenim staršem. 
Vendar pa njeni starši na začetku Primoža 
niso videli kot bodočega ženina, zato 
tudi gob niso sprejeli od njega. Ko se je 
razočaran vračal, je po gozdu sejal nabrane 
gobe. To je trajalo kar nekaj časa, končno 
pa so se snubca starši Magdalene usmilili 
in dovolili, da sta se videvala. Torej, vsaka 
stvar je za nekaj dobra. Zaradi neuslišane 
ljubezni je Primož posejal toliko gob, da 
jih je še danes dovolj, njegova vztrajnost 
dvorjenja pa je bila na koncu poplačana, 
saj legenda pravi, da sta se Primož in 
Magdalena poročila ter uživala v vsakdanih 
stvareh, tudi v nabiranju gob. 

 Alenka Kozorog

Cerkev sv. Marije Magdalene na Lukovcu

Sodelovanje na gorski hitrostni dirki 
Impoljca–Studenec 

Mednarodna avtomobilska gorska dirka 
poteka na že dobro znanem 3700 metrov 
dolgem odseku med Impoljco in Studencem 
v občini Sevnica. Že tradicionalno dirko si 
je ogledalo veliko obiskovalcev. Pohvaliti 
je treba dobro organizacijo, pa tudi 
sodelovanje domačinov pri promociji 
kraja. Vsekakor je celotna prireditev zelo 

uspela tudi glede varnosti. V turistični 
pisarni smo zbirali podatke o prostih 
nastanitvenih zmogljivostih v naši občini 
in podatke posredovali tekmovalnim 
ekipam. Na startu smo postavili 
informacijsko točko in v času dirke dajali 
informacije o naših turističnih danostih in 
možnostih. Novinarjem in tekmovalcem 
smo posredovali informacije o prireditvi 
in progi. 

vir: KŠTM Sevnica



10 julij 2007

prispevki in reportaže

Jurjevanje v Boštanju

V okviru jubilejev 150 let farne cerkve in 
500 let župnije Boštanj je 23. 4. 2007 v 
cerkvi v Boštanju potekala revija »jurjevih 
pesmi«. Po uvodnih pozdravih in besedi 
o prazniku in običajih so se predstavile 
naslednje skupine: Log, Florjanska 
(Sevnica), Kompolje, Okič, Blanca, Preska, 
Dolenji Boštanj in Boštanj.
Po običaju je »hur« prejel simbolno darilo. 
Pevci svetega Jurija so se poveselili še zunaj 

pred cerkvijo in se okrepčali za večerni 
pohod od hiše do hiše…
Kot je omenil nekdo od udeležencev: »Ob 
takih priložnostih vidim, kako naglo čas 
beži…«

»Kol’k jih b’lo je lansko leto,
To premisli lub’ kristjan.
Jih že ni na temu svetu,
So že v zemlji zakopan.«

Fonzi Žibert

Jurjeve pesmi v Boštanju 
(foto: Judith Zgonec  Tscherfinger

Jurjevanje v Trnovcu

V soboto, 21. aprila, je v Zabukovju, Povrhu, 
Trnovcu in Lončarjevem Dolu vso noč 
odzvanjala nenavadna pesem kolednica. 
Jurjevci, kot se imenuje skupina ljudskih 
pevcev iz Trnovca, je namreč v počastitev 
sv. Jurija in pomladi koledovala od hiše do 
hiše in s tem simbolično prinašala zeleno 

pomlad in novo življenje. Oblečene v 
zelene telovnike in z zelenimi klobuki na 
glavah so jih domačini kljub pozni oziroma 
zgodnji uri zelo prijazno in pravzaprav 
pričakujoče sprejeli ter jim seveda dali 
dar (špeha, jajca, al’ pa d’nar, al’ pa vinca 
en bokal, kot pravi kolednica). Jurjevci so 
pri hiši pustili ozelenelo bukovo vejico kot 
simbol pomladi.

Slavje ob godu sv. Jurija so Trnovčani 
nadaljevali v nedeljo, 22. aprila, z mašo v 
podružnični cerkvi sv. Jurija v Trnovcu, ki 
ji je sledil še blagoslov konj. Jurij je namreč 
kot vitez na konju premagal zmaja, zato 
se ljudje k njemu obračajo kot zavetniku 
konj. Pred cerkvijo se je zbralo kar precej 

konjenikov, ki so prijahali od Bohorja 
pa do Radeč, manjkalo ni niti drugih 
obiskovalcev. Ob dobrotah Aktiva kmečkih 
žena so jim postregli še s kuhanimi jajci, ki 
so si jih jurjevci prislužili s koledovanjem.

M. PožunJurjevci  pojejo. (foto: P. Pozun)

Žegnanje konj (foto: P. Pozun)

Poročilo o delu Aktiva kmečkih žena 
Blanca v letu 2006

V letu, ki je za nami, smo bile kar aktivne, 
najbolj v naši krajevni skupnosti. Naše delo 
je cenjeno in dobrodošlo, kadar priskočimo 
na pomoč naši krajevni skupnosti, ko 
gostimo kakšnega pomembnega gosta, 
ko praznujemo kakšno obletnico ali se 

pripravlja proslava, ki jo izvede osnovna 
šola. V letu, ki je za nami, smo sodelovale 
tudi v šoli, ko je naša članica imela 
˝pekovsko delavnico˝, v kateri so učenci 
sami pripravljali dobrote, drobno pecivo 
in nekaj vrst peciva, pod mentorstvom 
naše članice. Sodelovale smo z gasilci, 
ko so pripravljali pustno in poletno 
veselico. Proti koncu leta pa sodelujemo 

tudi z vinogradniki, ko pripravijo božično 
novoletni koncert. Za uspešno opravljeno 
delo skozi vse leto, pa se nagradimo z 
izletom, kjer si tudi same rade ogledamo 
kakšne specialitete drugih društev 
kmečkih žena, se poveselimo, sprostimo 
in načrtujemo dela
za prihodnje leto.

Marija Gracor

Dnevi mladih Sevnica 2007
 
Od 18. do 20. maja je potekal v Sevnici 
projekt Dnevi mladih Sevnica 2007. 
Program je bil prilagojen vsem starostnim 
skupinam, od najmlajših do starejših 
občanov. Osemnajstega maja ob 12.00 je bila 
ulična četvorka, zvečer pa je v sklopu dneva 
mladih potekal še festival First Chance. V 
soboto se je začel dopoldanski program  
za najmlajše s pestrimi delavnicami  in 
zanimivim programom. Vse je potekalo 

pred lokalom Caffe Central’s Sevnica. 
Zvečer se je začel večerni program, najprej 
Ekshibicija Formul 3000, potem program, 
ki ga je povezovala fundacija Z glavo na 

Fotografska razstava Urške Knez v 
MC Sevnica

V petek, 11. maja, se je v MC Sevnica 
predstavila mlada ljubiteljska fotografinja 
Urška Knez s svojo drugo razstavo, ovito v 
skrivnostno ime Svilene meglice. 
Ujeti med barvitost fotografij, prisrčnost 
gostiteljice in petje Vokalne skupine Zefir 

se je končal še en dogodek, za katerega si je 
bilo vredno vzeti čas. Razstava je še vedno 
na ogled v prostorih MC Sevnica, in sicer 
do sredine junija. Ustavite se in spočijte 
svoje oči na detajlih iz narave, vsakdanjika 
in urbanega življenja. Svilene meglice vas 
še vedno skrivnostno vabijo.

Nina Božjak
Fotografska razstava Urške Knez

zabavo, z Generacijo Nula Nula. Podelili 
so tudi nekaj lepih nagrad, kot na primer 
ogled koncerta Red Hot Chili Peppers. 
Nagrado je podelil tudi MC Sevnica 
skupaj z agencijo Punkt Sevnica, in sicer 
izlet v Gardaland. Preostali del večera so 
nas zabavali še glasbene skupine Galama, 
Eximius, Lunapark, sevniška raperja 
Naske & Lea in Ljubljančana Trkaj & 
Zlatan Čordič. 

Sašo Racman
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so pogostili vaščane Lukovca na občnem 
zboru kulturno-športnega društva. 
 
 Alenka Kozorog

Jurjevanje na Lukovcu

Petje Jurjevih pesmi na predvečer godu sv. 
Jurija je že od nekdaj na Lukovcu veljalo za 
lep vaški običaj, obenem pa je to pomenilo 
skrbno ohranjanje ljudskega izročila našega 
območja. Zaradi različnih dejavnikov se je 
ta tradicija petja pred sedmimi leti nekako 
pretrgala. Na pobudo Stanka in Jožeta 
Lisca pa se je letos spet zbralo veliko mož 
in fantov, ki so z ubranim petjem prijetno 
presenetili vaščane Lukovca. Zapeli so prav 
pred vsako hišo, petje se je razlegalo vse do 
jutra. Gospodinje so pevce nagradile, kot 

Program so popestrile še recitacije slovenske 
demokratinje in učenka Glasbene šole 
Sevnica Ana Mlakar s flavto, ki je prav te 
dni dobila zlato priznanje na regijskem 
tekmovanju.
Vse je pozdravil podžupan občine Sevnica, 
in podjetnik Rudi Dobnik. Po ogledu 
in programu smo malo poklepetali, se 
posladkali in nazdravili. Posebej bi se 
zahvalila Bredi Drenek Sotošek, ki nam 
vedno priskoči na pomoč.

Katarina Šantej 

je sodeloval z zdravstvenovzgojnim 
programom. Svetovali so o zdravem 
načinu življenja, prikazali dejavnike 
tveganja za razvoj kroničnih bolezni in 
postopke oživljanja na lutki. Medicinske 
sestre so merile krvni pritisk in sladkor. 
Pred srednjo šolo so pripravili test hoje za 
preverjanje telesne zmogljivosti.
Glede na letošnje nacionalno geslo med 
generacijami so k sodelovanju povabili 
organizacije in društva, ki tako kot Rdeči 

prispevki in reportaže

je že od nekdaj navada, z jajci in denarjem, 
tokrat seveda evri.
Da pa so Jurjevi pevci z Lukovca res »fejst« 
fantje, so dokazali še čez teden dni, ko 

 Jurjevci Lukovca  Jurjevci Lukovca

Dan žena v Sevnici malo drugače 

Že nekaj let pripravljamo slovenske 
demokratinje iz Sevnice različne prireditve 
ob dnevu žena pod geslom: prgišče biserov 
natrosil ženi je in materi pomladni veter 
iz daljav.
Letos smo malo pohitele, ker je Galerija 
Ana v Sevnici oddana že za ves mesec 
vnaprej. Pripravile smo razstavo gobelinov. 
Ti so delo pridnih rok naših sosed iz 
starega mestnega jedra Sevnice. Gobelini 
so krasili njihove domove, zdaj pa si jih 
lahko ogledajo in občudujejo še drugi. 

Hotele smo prikazati, kako so lahko 
preproste ženske avtorice pravih umetnin. 
Razstavili smo gobeline Stane Leskovšek, 
Lojzke Perc, Tanje Novšak in Majde Sečen. 
Poleg vseh zahtev in obremenitev, ki jih 
imajo danes matere in žene (da podpira 
tri vogale hiše) – službe, družine, vrta –, 
ob prostem času še vedno najdejo toliko 
volje in energije, da si nahranijo dušo in 
delajo različna ročna dela. Nešteto vbodov 
in potrpljenja je všito v njih. Poleg žena 
pa so se nam pridružili še učenci 3. in 4. 
razredov OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki so 
risali risbe in iz gline ustvarjali na temo 
»mama«.

Trideset let Društva upokojencev 
Krmelj

Društvo upokojencev Krmelj praznuje 
letos 30. obletnico svojega dela. Ob tej 
priložnosti smo prejeli priznanje ZDUSA.
V soboto, 31. marca, smo se zbrali na 
občnem zboru. Predsednik Milan Levstek 
je v svojem poročilu predstavil zgodovino 
društva. Ob ustanovitvi leta 1977 je imelo 
106 članov, danes nas je 195. Društvo 
ima svoje prostore odprte v januarju 
in februarju, za vse člane vsako sredo, 
preostale mesece pa vsako prvo sredo v 
mesecu. Ožje vodstvo skrbno prisluhne 
vsakemu posamezniku in mu, če je treba, 
tudi pomaga. Člani skrbijo za rekreacijo, 
posebej aktivni so pohodniki, pod vodstvom 
Silve Dobnik. Letno organizirajo po deset 
daljših pohodov, mnogi med njimi pa se 
vsak dan povzpnejo na Kamenško.
Lani smo bili na izletu po Gorenjski, 

Primorski in Zasavju. Udeležili smo se 
tekmovanj v šahu, balinanju in streljanju. 
Osvojili smo dva pokala. Nekateri med nami 
so še vedno strastni rokometaši, tenisači, 
lovci, gasilci, ribiči, pevci in recitatorji. 
Obnovili smo društveno pisarno, za kar 
se moramo še posebej zahvaliti Milanu 
Levstku, ki nas vodi že 13 let. 

Številni naši člani vsa leta aktivno delujejo 
v krajevni skupnosti. Bili smo pobudniki 
in uresničevalci gradnje vodovoda, širitve 

pokopališča, gradnje mrliške vežice, 
pločnikov in drugega. Nekateri smo aktivni 
člani Tretje življenjske univerze v Sevnici, 
DKŠD Svoboda Krmelj, Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije, posavskega 
Društva za boj proti raku, kar štirje pa smo 
tudi člani Posavskega društva menedžerjev 
in strokovnjakov. Društvo pomaga svojcem 
ob smrti naših članov. V zadnjih 13 letih je 
umrlo 100 članov, od tega 39 žensk. Redno 
obiskujemo bolne člane in krajane, ki so v 
bližnjih domovih za starejše občane. Franci 
Kos nas je seznanil z možnostjo uporabe 
tuje pomoči na domu, ki jo organizira 
Center za socialno delo Sevnica.
Družili smo se na novoletnem srečanju 
in na občnem zboru, na katerem je v 
kulturnem delu programa nastopila pevska 
skupina Lokvanj. Prijetno smo pokramljali, 
zapeli in si zaželeli veliko zdravja.

Milan Levstek, Berta Logar

Občni zbor DU Krmelj
(foto: Milan Levstek, Berta Logar)

Skupaj delajmo za zdravje 

S tem geslom je bila v soboto, 12. maja, 
v središču Sevnice prireditev na stojnicah, 
ki jo je ob tednu Rdečega križa in na 
mednarodni dan medicinskih sester 
organiziralo Območno združenje Sevnica 
v sodelovanju z zdravstvenim domom. 
Na prireditvi so predstavili dejavnost 
Rdečega križa in organiziranost po 
krajevnih odborih. Zdravstveni dom 

Križ s svojim delom pripomorejo h kakovosti 
življenja starejših, pa tudi mladih v občini. 
Na prireditvi so sodelovali: Mladinski 
center, Društvo za boj proti raku, Društvo 
sladkornih bolnikov, Koronarni klub, 
Društvo nekadilcev, Agencija za mlade 
Punkt, Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca z enoto Sevnica, Združenje Ozara 
in Društvo kmetic.

Mojca Pinterič Kranjc
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Društvo narodnozabavnih 
ansamblov Sevnica

Marsikdo ne ve, da v Sevnici obstaja 
Društvo narodnozabavnih ansamblov 
Sevnica. To društvo je prvo takšno društvo 
v Sloveniji, ki je uradno registrirano. 
Ustanovljeno je bilo pred tremi leti na 
pobudo Francija Ocvirka. V društvu je 
včlanjenih 14 narodnozabavnih ansamblov 

iz Posavja. Vsi člani imajo tudi članske 
izkaznice, tako da ni zlorab.
Vsako leto člani društva oziroma društvo 
priredi že tradicionalni Martinov koncert 
v novembru. Letos smo koncert prvič 
pripravili ob materinskem dnevu, ki je 
bil na Blanci in se ga je udeležilo zelo 
veliko ljudi, tako da je bila dvorana 
kar malo premajhna. Tudi ta koncert 
bo tradicionalen, vendar vsako leto v 
drugem kraju, od koder prihajajo člani 

našega društva. V okviru društva deluje 
tudi harmonikarski orkester, sestavljajo 
pa ga člani društva in vodje ansamblov. 
Udeležujejo se radi raznih prireditev in 
tako popestrijo tovrstno dogajanje. Namen 
društvo je še delovati in sodelovati na 
raznih prireditvah, koncertih, dobrodelnih 
koncertih in jih tudi organizirati. Za 
kakršne koli informacije lahko pokličete 
telefonsko številko 041 693 194.
Barbara Ocvirk

SMC Sevnica obiskal župan

V soboto, 28. aprila, je SMC Sevnica 
obiskal župan, poslanec in častni član 
našega mladinskega centra Kristijan Janc. 
Najprej si je skupaj s članom občinskega 
sveta Andrejem Hafnerjem, programskim 
vodjem Maticem Železnikom, župnikom 
Vinkom Štrucljem in vodstvom SMC 
Sevnica ogledal nastajajoče igrišče.
Na vrsti je bil pogovor z županom, ki so 
mu prisluhnili predvsem mladi. Z njimi se 
je pogovarjal o odnosu med SMC Sevnica 
in MC Sevnica, zaposlitvenih možnostih 
mladih, o ozračju v Sevnici, župan pa je 
odgovarjal tudi na vprašanja obiskovalcev. 
Poudaril je, da se zaveda izjemno 

pomembne vloge, ki jo ima SMC v Sevnici, 
in pohvalil prostovoljno delo v SMC. Nato 
so se vodstvo Salezijanskega mladinskega 
centra Sevnica, župan in član občinskega 
sveta Hafner na povabilo župnika udeležili 
skupne večerje.
      
Matic Železnik

Društvo K.N.O.F.

Društvo K.N.O.F. smo v drugi obliki 
ustanovili že leta 2002. Ime je mogoče 
interpretirati različno, odvisno od 
posameznika. Vsaka sekcija društva 
ima svojega odgovornega, za film in 

kulturo je odgovorna Mojca Metelko, za 
sekcijo umetnost Urška Knez, za športne 
aktivnosti Darjan Trupi in za mladinske 
dejavnosti Bojan Zakšek – Bobby. Uspešno 
smo izpeljali prva dva projekta MetaLeve 
in Kres fest 2007, pripravljamo pa večerne 
turnirje v nogometu in košarki, film o 
sevniški mladini, drugi MetaLeve in 
drugo. Več informacij je na spletni strani 
(www.knof.si).

REPORT

MetaLeve in Kres fest 2007 sta bila prva 
projekta Društva K.N.O.F. MetaLeve je 
bil 27. aprila v MC Sevnica in je privabil 

veliko množico ljubiteljev death, grind 
in porno metala. Za spremembo so bili 
prostori MC polni, kar kaže, da je ta 
zvrst glasbe v našem okolišu med najbolj 
poslušanimi. Občinstvo je uživalo v zvokih 
težke glasbe Sevničanov Necrology in 
Septic Scum, Zagorčanov Ambassador of 
Sifilis, Celjanov Martyrdom in vrhuncu s 
skupino Vulvathrone iz Murske Sobote. V 
zraku so poleg las »headbangerjev« plavale 
tudi dišave palačink, ki jih je pekla ekipa 
Ambassadorjev. Po pestrem večeru, ki se 
je nadaljeval v noč, je bil na vrsti še After 
Party na sedežu društva, pri Bazenu.

Mojca Metelko, predsednicaKnofovci

Zbor KO DIS 1941–1945 Sevnica

Predsednik Krajevne organizacije Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945 Sevnica 
Drago Lupšina je sklical redni letni 
zbor svojih članov v Hotelu Ajdovec v 
Sevnici v petek, 9. marca. Mešani pevski 
zbor Društva upokojencev Sevnica je 
zapel nekaj pesmi in vodja zbora Milena 
Krajnc je prebrala zelo bolečo zgodbo 
izgnanstva, ki ga je doživela v svojem 
otroštvu. Na predsednikov predlog so vsi 
z enominutnim molkom počastili spomin 
na umrle v preteklem letu. Podani so bili 
izčrpna poročila vseh organov in okvirni 

program dela. Na vrsti je bila bogata 
razprava, v kateri je Ivica Žnidaršič izčrpno 
poročala o aktivnem delovanju DIS l941–
1945 v korist vsega članstva in povedala, 
da se DIS zavzema za ohranjanje spomina 
na izganstvo in begunstvo in da so poslali 
pismo vsem vodjem poslanskih skupin 
Državnega zbora Republike Slovenije in 
evropskim poslancem iz Slovenije o Uniji 
Istranov, ki od 29. do 31. marca letos v 
Trstu pripravlja prvi mednarodni kongres. 
Izrazila je še nestrinjanje s tem, da se ta 
kongres Unije Istranov imenuje Kongres 
evropskih izgnancev in beguncev, ker na 
njem ne sodelujejo izgnanci in begunci, 
žrtve nacizma in fašizma.

Predsednica DIS 1941–1945 prof. Ivica 
Žnidaršič je podelila pisno zahvalo Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945 za uspešno 
sodelovanje pri obveščanju javnosti o 
oblikah nasilja nad Slovenci med drugo 
svetovno vojno in uveljavljanju pravic 
slovenskih izgnancev, beguncev in drugih 
žrtev vojnega nasilja poročevalcu Vašega 
kanala Viliju Zupančiču.
Predsednik delovnega predsedstva Jože 
Jeke je dal vsa poročila na glasovanje, ta 
pa so bila soglasno sprejeta.
 
Janez Janko Blas
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Praznični 1. maj v Krmelju

Poleg že omenjenega prvomajskega 
srečanja krajanov Mirnske doline na 
Kamenškem je bilo tudi sicer v Krmelju 
ob prazniku dela nadvse praznično, 
pravzaprav je spominjalo na tiste čase, 
ko je bil zanos še večji, kot ga ima ta dan 
danes. 
Brez mlaja seveda ni šlo, vendar je bila 
vsaj smreka tokrat povsem blizu. Padla 
je namreč ena izmed tistih na avtobusni 
postaji, ki se bodo morale kmalu v celoti 
umakniti novonastalemu krožišču. Mlaj 
sicer ni rekordne višine, prav gotovo pa je 
poseben po tem, da je imela smreka veje 
pravzaprav do tal, zato ima deblo zelo 

veliko grč in bi bil mlaj zato idealen za 
plezanje, vendar pa k sreči takega »junaka« 
ni bilo, saj je takšno ravnanje nevarno.
Tudi kres je zagorel na predvečer praznika. 
Aktivna mladinska sekcija ga je pripravljala 
kar precej časa, zato so jih na koncu 
zasluženo pohvalili. Meril je 10 metrov v 
višino, spodnjo stranico pa je imel dolgo 
več kot šest metrov, zato je gorel zelo dolgo 
in so plameni segali zelo visoko, tako da 
so jih videli tudi prebivalci višje ležečih 
predelov, čeprav je Krmelj v kotlini. Žal je 
veliko Krmeljčanov čar v nebo švigajočih 
isker zamudilo, saj jih kljub ustreznemu 
obveščanju takšna romantična noč ni 
zamikala, pa čeprav so mladinci poskrbeli 
za glasbo in tudi okrepčilo.

Preden so se Krmeljčani 1. maja podali na 
Kamenško, jih je prebudila še budnica, ki 
so jo po glavni cesti od gostišča Barbara do 
»nove hiše« igrali godbeniki občinskega 
pihalnega orkestra iz Šentruperta. 

Izidor Močnik

Kres v Krmelju

Knjižnica Sevnica

V sevniški knjižnici se je v prvih mesecih 
tega leta dogajalo marsikaj. 
Čeprav je prostora zelo malo, saj je knjižnica 
zapolnjena s policami, se trudimo, da bi 
našim uporabnikom poleg knjižničnega 
gradiva ponudili še kaj.
Fotografske in druge razstave vedno krasijo 
stene knjižnice. V januarju smo praznovali 
50. obletnico smrti Jožeta Plečnika z 
razstavo slik njegovih arhitekturnih 
mojstrovin. Za naslednjo razstavo je Ljubo 
Motore posnel fotografije zaščitenih rastlin 
v sevniški občini, od 4. maja pa so na ogled 
njegove nove fotografije.
Kot splošnoizobraževalna knjižnica smo 
sodelovali pri projektu Leto kulture v 
šolskem letu 2006/2007. V okviru tega 
projekta je ministrstvo za kulturo skupaj 
z ministrstvom za šolstvo in šport ter 
Zvezo splošnih knjižnic Slovenije pripravil 
projekt Rastem s knjigo: slovensko 
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. 

Knjižnico Sevnica oziroma izposojevališče 
v Krmelju so obiskali sedmošolci iz vseh 
osnovnih šol sevniške občine, skupaj 181 
učencev. Predstavili smo jim knjižnico, 
jih naučili temeljev iskanja po vzajemnem 
računalniškem knjižničnem katalogu, 
vsak sedmošolec pa je prejel mladinski 
roman Na drugi strani slovenske avtorice 
Neli Kodrič.
Najmlajše smo v marcu povabili na srečanje 
s popolnoma pravo Muco Copatarico. Saj 
veste, kaj naredi Copatarica s copatki, ki jih 
otroci zvečer ne pospravijo. Otroci so dobro 
vedeli in obljubili, da bodo svoje skrbno 
pospravili vsak večer. Skupaj z muco so 
zapeli še nekaj otroških pesmic in iz njene 
vrečice dobili sladko presenečenje.
V aprilu smo končali reševanje slovenskega 
knjižnično-muzejskega megakviza. 
K sodelovanju smo povabili vse osnovne 
šole v sevniški občini. Odzvali so se učenci 
OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ Blanca, 
ki so kviz reševali s pomočjo šolskih 
knjižničark oziroma pri izbirnih predmetih. 

Izmed vseh rešitev smo izžrebali dve za 
končno žrebanje v Ljubljani, prav vsi 
reševalci pa so kot nagrado za sodelovanje 
pri reševanju kviza prejeli vstopnice za 
ogled filma v sevniškem kinu. Vstopnice 
je podaril KŠTM Sevnica.
Ob svetovnem in slovenskih dnevih knjige 
smo pripravili potopisno predavanje 
domačinke Marije Žnidaršič, ki je tri 
mesece preživela v Keniji, dva meseca kot 
zdravnica v majhni kenijski vasici, mesec 
dni pa kot popotnica. Z Mladinsko knjigo, 
Knjigarno in papirnico Novo mesto, pa 
smo želeli Sevničanom ob prazniku knjige 
ponuditi knjige po ugodnejših cenah. V 
soboto, 21. aprila, so lahko obiskovalci 
pred knjižnico kupovali knjige tudi do 70 
odstotkov ceneje.
Septembra se bo Knjižnica Sevnica preselila 
v nove, večje prostore. Več bo prostora za 
knjižnično gradivo, več čitalniških mest, 
več prostora za otroke, različne prireditve, 
razstave in drugo. Zaposleni se že veselimo. 
Upamo, da jo bodo dobro sprejeli tudi naši 
uporabniki.

Revijalna malonogometna tekma do 
osem let

V soboto, 19. maja, je bila revijalna tekma 
pred starši, za otroke, ki so obiskovali tečaj 
nogometa do osem let. Tečaj je potekal od 
začetka marca. Seveda so se pred tekmo 
vsi ogreli s tekom in razgibalnimi vajami. 
Med razgibavanjem je vsak otrok pokazal 
vajo, ki si jo je zapomnil od vseh treningov. 

Nato so se postavili na sredino igrišča, se 
pozdravili in tekma se je začela. Pokazali 
so veliko novega znanja s sprejemanjem 
in oddajanjem žoge in lepimi streli na gol 
ter izjemnimi obrambami v golu. Tekma 
se je končala z rezultatom 2:2 in vsi so bili 
veseli, prav tako tudi starši. Na koncu smo 
se s starši posvetovali za nadaljevanje tečaja 
in se dogovorili, da bo to septembra.

Sašo Racman
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Srečanje oktetov

Pod okriljem domačega Okteta Jurij 
Dalmatin je bilo 18. maja 6. srečanje oktetov 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Prijetno 

srečanje je bilo v akustični Lutrovski kleti 
pod sevniškim gradom. Udeležilo se ga 
je šest oktetov, poleg omenjenega še 
Trebanjski oktet, Moška pevska skupina 
Zelen iz Grosupljega, Oktet Adoramus iz 
Novega mesta, Oktet Lipa s Trebnjega in 
Oktet Gallus iz Ribnice. Organizatorji so 
poleg oktetov medse povabili še skupine 
iz občine Sevnica; moško vokalno skupino 
Lira, vokalno skupino Zefir in vokalno 
skupino Coronke ter pevsko skupino 
Encijan. 
Ubranim zvokom je prisluhnila polna 
dvorana obiskovalcev, ki sta jih pozdravila 
tudi sevniška podžupanja Breda Drenek 

Vokalna skupina Zefi r iz Sevnice

Srečanje oktetov

Oktet Jurij Dalmatin

Spremembe v moškem rokometu

V sredo, 13.junija, je bila v prostorih 
hotela Ajdovec skupščina rokometnega 
kluba Sevnica. Prebrana so bila poročila o 
delu v prejšnji sezoni. Člani in simpatizerji 
kluba so si bili edini v tem, da je bilo 
lansko leto tekmovalno neuspešno za 
člansko selekcijo, ki je žal izpadla v 
drugo rokometno ligo. Bolj uspešni so 
bili mladinci, ki so napredovali v prvo 
slovensko ligo. Organizacijsko je bilo leto 
uspešno v smislu, da je klub po dolgih 
letih končal sezono s pozitivnim stanjem 
na TRR. Razrešen je bil star upravni 
odbor, izvoljen pa nov upravni odbor. Pod 
vodstvom predsednika Goran Vurneka 

bodo v nov UO vključeni še Marko Kotar, 
Dušan Žičkar, Kristjan Janc, Zoran Bedek, 
Dobnik Rudi in Vojko Švab. 
Cilji novega UO so predvsem konsolidacija 
stanja v klubu in zagotovitev materialnih 
pogojev za kvalitetno delo v vseh selekcijah 
kluba. V prihodnji sezoni bo klub nastopal 
s sedmimi selekcijami. Mini rokomet, 
mlajši dečki A, B, starejši dečki B, kadeti, 
mladinci in člani.
Medtem, ko je številčnost pri mlajših 
selekcijah zadovoljiva, je trenutno 
problem pomanjkanje igralcev v članskih 
selekcijah. 
Nov UO odbor se zaveda, da napredek 
lahko prinese samo kvalitetno, dolgotrajno 
in naporno delo. S takim pristopom se 
nadejamo tudi uspehov. Bistvena naloga 

UO je povrnitev zaupanja v klub, ki je 
trenutno med člani kluba, navijači in 
simpatizerji zelo omajano. Še posebej 
je to pomembno zaradi dejstva, da 
prihodnje leto rokomet v Sevnici praznuje 
dve častitljivi obletnici. Moški rokomet 
50 letnico in ženski rokomet 35 letnico 
igranja rokometa.
UO poziva vse navijače, da se pridružijo na 
tekmah vseh selekcij v jeseni. Nova sezona 
se prične že 15. septembra. 
Vsi, ki imamo radi, Sevnico ob Savi…
Želja UO, da se navijaška pesem uresniči 
tudi v dejanjih vseh, ki so povezani z 
rokometom. S tem bo praznovanje 50 
letnice prihodnje leto popolno.

Marko Kotar

Sotošek in direktor Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Igor Teršar.

Vanja Kopar
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KINO SEVNICA - JUNIJ 2007

VSTOPNINA:
ODRASLI -  3,00 €
MLADINA  -  2,20 €

Status dijaka, študenta se izkazuje z 
ustrezno izkaznico.
Člani Študentskega kluba Sevnica imajo z 
izkaznico še dodatni popust.

INFO: 07 81 61 074

Pridržujemo si pravico do spremembe 
sporeda.

Projekt Moja dežela, lepa in 
gostoljubna

Občinsko ocenjevanje komisije TZOS

Komisija Turistične zveze občine Sevnica 
je v sklopu projekta Moja dežela, lepa 
in gostoljubna izpeljala ocenjevanje 
vseh krajevnih jeder, prijavljenih krajev, 
osnovnih ter srednje šole in vrtcev v občini 
Sevnica. Ocenila pa je tudi šolo in kraj 
Bučka, ker je TD Bučka član Turistične 
zveze občine Sevnica. 

Komisija, ki so jo sestavljale Nežika Novšak, 
Vlasta Fele, Fanika Simeonov, Marija 
Jazbec in Cvetka Jazbec, je svoje odgovorno 
delo opravila 30. maja in 1. junija. To, kar so 
videle v naši občini, jih je zelo presenetilo. 
Vsepovsod so vidni premiki glede čiščenja, 
urejanja in ocvetličevanja okolja. Vsekakor 

se vidi, da so v spomladanskem čiščenju 
letos dejavno sodelovali društva, pa tudi 
podjetja in javne ustanove. Svoje rezultate 
je komisija strnila v kar obsežen zapisnik, 
ki so ga dobili v vpogled vsi, ki so sodelovali 
pri ocenjevanju, pa tudi tista društva, ki so 
predlagala kraje.

Za regijsko ocenjevanje je komisija 
predlagala naslednje kraje, šole in vrtce:
- v kategorijo šol: osnovna šola Blanca,

- v kategorijo krajevnih jeder:
  Loka pri Zidanem Mostu,
- v kategorijo hribovskih krajev: Razbor,
- v kategoriji drugi kraji: Pijavice,
- v kategoriji izletniški kraji: Malkovec,
- v kategoriji vrtcev: vrtec Krmelj,

Vsako leto čedalje bolj ugotavljamo, da 
projekt ocenjevanja zelo pozitivno vpliva 
na ljudi in se ta pozitivnost vidi na vsakem 
koraku, posledica pa je, da živimo v 
prijetnem, lepo urejenem in ocvetličenem 
okolju. To je vsekakor zelo pomembno 
za ljudi, ki živimo tukaj, vsekakor pa 
tudi za vse turiste, ki se ustavijo v naših 
krajih. Vsem krajem, šolam in vrtcem, ki 
so predlagani za regijsko ocenjevanje, pa 
želimo veliko uspeha.

 Alenka Kozorog

Ohranjena dediščina

Malkovec
Lepota narave in sledi pridnih rok

Razbor

Prijazen sprejem komisije pri 
Malusovih na Malkocvu

Bujno cvetje, ki jemlje dih

Lepo urejeni smerokazi
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Lenartov Ključ veselja odprl vrata 
dobre volje v Krmelju 

Turistično kulturno društvo Lenart iz 
Gabrijel je že četrto leto zapored pripravilo 
redno letno srečanje članov društva. Letos 
smo se odločili, da pred rednim srečanjem 
priredimo še kulturno prireditev v svojem 
kraju. 
Da smo prireditev imenovali Ključ veselja, 
ni naključje. Že ko smo pred štirimi leti 
ustanovili Društvo Lenart, ki nosi ime po 
zavetniku gabrijelske cerkve, smo si za svoj 
simbol izbrali »Lenartov ključ«. Verjeli 
smo, da nam bo odprl vrata k vaškemu 
druženju, da bomo postali še boljši 
prijatelji, vaščani, krajani, ter da bi znali 
z nasmehom osrečevati drug drugega. 
»Lenartov ključ« je odprl vrata že kar 
nekaj kulturnim in turističnim projektom, 
ki so nedvomno izboljšali kvaliteto našega 
vaškega  življenja. 
Obiskovalce je v prvem delu prireditve do 
solz nasmejalo Kulturno društvo Franc 
Požun iz Zabukovja z igro »Pri nas doma«. 
Nastopili so tudi: pevska skupina Lokvanj 
iz Krmelja, Folklorna skupina KUD Oton 

Zupančič iz Artič, tamburaška skupina 
Klasje - KUD Žumberak, Bučenski 
ramplači in orgličar Stane Udovč z 
Breškega.
Dveurna prireditev je številnim 
obiskovalcem prehitro minila, saj 
dobre glasbe, petja, zabave in smeha ni 
manjkalo. Obiskovalci so bili navdušeni 
nad nastopajočimi, saj se je vsaka skupina 
izkazala s svojevrstnim žarom. Za zaključek 
je sledila še skupna pesem Na  hribčku je 
moj dom, ki je prešerno zabučala med 
nastopajočimi in številnimi poslušalci. 
Člani društva Lenart in nastopajoči smo 
se po prireditvi zbrali »Pri Marjani«, kjer 
so nam nastopajoči  zaigrali še nekaj svojih 
viž. Prijetno druženje je trajalo dolgo v 
noč. 

Ob tej priložnosti bi se radi še enkrat 
zahvalili vsem donatorjem, ki so nam 
omogočili prijetno prireditev in druženje. 
Posebej pa navdušuje spoznanje, da 
društvo vedno bolj sledi svoji viziji, kajti pri 
organizaciji se je odzvalo mnogo članov, ki 
so s svojo nesebično pomočjo pripomogli 
pri oblikovanju prireditve. Res je lepo 
delati v društvu, kjer so ljudje pripravljeni 
pomagati in sodelovati. Rujno kapljico pa 
so darovali Tratarjevi, ki so na ta način tudi 

prispevali k prijetnemu druženju. Ponosni 
smo, da znamo stopiti skupaj in narediti 
nekaj za svoj kraj.  
Hvala vsem še enkrat!

Turistično kulturno društvo Lenart Gabrijele, 
Anka Zabukovec, predsednica  društva

Dan Zemlje na OŠ Tržišče

Konec aprila smo se tako kot različna 
društva in organizacije v naši krajevni 
skupnosti tudi na OŠ Tržišče spomnili na 
naš zelenomodri planet in mu posvetili 
več pozornosti kot ponavadi. 22. april je 
namreč dan Zemlje, ki nas je spomnil, da 
lahko tudi mi vsaj malce pripomoremo, 
da bo naš planet ostal še naprej moder in 

zelen, da ne bo preveč umazan, in da bo 
poraščen z zelenimi gozdovi. Na šoli smo 
učenci po razredih in v sklopu ekološko-
vrtnarskega krožka izvedli čistilne akcije; 
pobiranje smeti okrog šole in igrišča, 
zbirali smo tudi rabljene kartuše, tonerje 
in trakove. Naša največja akcija pa je bila 
zagotovo zbiranje starega papirja. Del te 
akcije smo izvedli že jeseni. Takrat smo 
zbrali kar 10102 kg starega papirja, pridni 

pa smo bili tudi sedaj, saj smo kljub 
kurilni sezoni zbrali kar 6262 kg papirja, 
ki so ga prispevali skoraj vsi učenci naše 
šole. Odločili smo se, da bomo z zbiralno 
in ostalimi ekološkimi akcijami nadaljevali 
tudi v prihodnje.

Erika Umek

Gledališka skupina "prvošolci" iz OŠ 
Tržišče

Prvošolci naše šole smo se 22. marca 
udeležili območnega srečanja gledaliških 
skupin v Sevnici. Že ob 8. uri smo se z 
avtobusom odpeljali v sevniško kulturno 
dvorano. Tam sta učiteljici pripravili 
sceno, otroci pa smo se hitro oblekli v svoje 
igralsko opravo. Nastopili smo čisto prvi. 
Zaigrali smo prizor Pred knjižno polico, ki 
govori o tem, kako smo se prvošolci srečali z 
različnimi junaki iz pravljic v knjižnici. S to 
igro smo se premierno  predstavili učencem 

naše šole ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Po končanem nastopu smo se 
v garderobi preoblekli in malicali. Nato 
smo si ogledali še preostale predstave: Ko 
zboli škrat, Medvedek Štef in Pepelka. Vse 
so bile zelo zanimive in dobro odigrane, 
ampak tudi mi nismo bili od muh. To je 
na koncu potrdila tudi gledališka igralka 
Maja Štromar Gal iz Ljubljane, ki je na 
koncu zelo pozitivno ocenila naše delo in 
nam izročila priznanje.

Vtise prvošolcev zapisali: 
Andreja in Erika Umek

Uživali smo  v predstavah drugih skupin. Trenutek pred skupnim priklonom.                        
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Ob dnevu Zemlje

V petek, 20. aprila, smo tudi učenci iz 
Šentjanža pomagali pri čistilni akciji v 
bližnji in daljni okolici naše šole. Sode-
lovali so samo učenci višje stopnje, saj so 
učenci prve in druge triade še premajhni  
za takšno delo.
Prvi dve uri smo imeli pouk in takoj po-
tem malico. Ob pol desetih smo se zbrali 
na šolskem igrišču, kjer so nas razdelili 
glede na različne smeri: Budna vas, Veliki 

Cirnik, Gabrce, Krmelj in Murnice, kjer 
smo očistili tudi spomenik. Dve  skupini 
pa sta urejali okolico šole.
Vsaka skupina je imela svojega vodiča in 
v naši skupini, ki je pobirala smeti proti 
Krmelju, sta bila to gospoda  Janko Petan 
in Janez Repovž.
Saša, Andrej, Blaž, Zoran in  jaz smo 
se imeli zelo lepo, saj smo si pripovedo-
vali šale in na poti nazaj v šolo tudi peli. 
Nabrali smo pet polnih vreč odpadkov, 
in to samo v eni smeri! Si predstavljate, 

Projekt Pasavček v 1. in 2. razredu 
OŠ Tržišče

Prvega marca smo učenci 1. in 2. razreda 
predstavili zaključek našega projekta 
»Pasavček«, ki je bil namenjen predvsem 
našim staršem. Na predstavitvi smo jih 
hoteli spomniti na red v avtu, ki se odraža 
s pravilno nameščenimi sedeži v avtu in z 
rednim pripenjanjem otrok. Učenci smo 
se pred predstavitvijo ukvarjali z različnimi 
dejavnostmi: izdelali smo prometne znake, 

maskote – »policajčke« in še marsikaj. 
Predstavitev smo otvorili z igrico »Hitro v 
jahače«, za tem pa so sledile še dejavnosti 
v razredu. Tu smo barvali pasavčke, risali 
svoje avtosedeže …, staršem pa je učiteljica 
Magda pripravila predavanje o pravilnem 
nameščanju otroških sedežev v avtomobilu 
in doslednem pripenjanju z varnostnimi 
pasovi. Po končanih dejavnostih v šoli, 
smo se napotili na igrišče, kjer se je vsak 
učenec peljal z vozilom po narisani progi, 
na polovici poti (pri znaku »stop«) pa je 

stal pasavček, ki nam je zastavil vprašanje 
o pravilnem ravnanju v prometu. Čisto 
na koncu smo se še varno namestili v 
avtomobile, učiteljice pa so tako vzorne 
zglede fotografirale. 
Pri projektu smo se veliko naučili, naši 
starši pa so osvežili znanje o varni vožnji. 
Če pa bodo na to kdaj pozabili, jih bomo 
na to spomnili mi, otroci.

Vtise učencev strnile: Andreja Umek, Magda 
Flajs in Erika Umek

Dan Zemlje

Ali se kdaj vprašamo, kako radi imamo 
našo ljubo Zemljico? Namesto, da bi jo 
spoštovali, jo iz leta v leto bolj zanemarjamo. 
Veliko vode smo že onesnažili z gradnjo 
tovarn, ki spuščajo škodljive snovi v reke, 
s škropljenjem in z ostalimi strupenimi 
snovmi, ki jih spuščamo vanjo. Na srečo 
se počasi začenjamo zavedati, kako 
pomembna je voda za obstoj življenja, 
zato dajemo dandanes več poudarka 
na varčevanje z vodo in njeno čiščenje. 
Večina večjih tovarn gradi lastne čistilne 
naprave, ki vodo vsaj toliko očistijo, da je 
primerna za izpust v reke in potoke. Tu 
je še nekaj ukrepov za varčevanje z vodo: 
med umivanjem zob naj bo voda zaprta; 
rajši se tuširajmo, kakor da se kopamo, 
ker jo s tem porabimo trikrat manj; za 

zalivanje rož, za pranje avtomobilov rajši 
uporabimo deževnico ali vodo iz potoka, 
ki ni pitna …
Poleg vode je velik problem tudi splošno 
onesnaževanje okolja. Tovarne in 
avtomobili spuščajo v zrak veliko strupenih 
plinov. Za čist zrak lahko poskrbimo tako, 
da se ne vozimo toliko z avtomobilom, 

ampak uporabimo vlak, kolo ali pa gremo 
peš.
Velik problem so tudi smeti, ki jih 
odlagamo v naravo. Veliko odpadkov 
potrebuje ogromno časa, da se razgradijo 
(npr. jogurtov lonček rabi za razgradnjo 
10000 let). 
Problem odpadkov se lahko delno reši z 
recikliranjem, kjer se odpadek predela in 
na novo uporabi. Tudi v našem razredu 
smo se odločili, da malo pripomoremo 
k čistejšemu okolju. Začeli smo zbirali 
odpadne plastenke in drugo embalažo, iz 
katerih smo potem naredili različne živali. 
Pa naj še kdo reče, da so odpadki samo za 
v smeti.

Katarina Slapšak, 5. r/9
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Izdelki iz odpadkov

Pozdrav pomladi na Studencu

Toplo, že skoraj poletno vreme je v 
nedeljo, 15. aprila, polepšalo prireditev 
Pozdrav pomladi na Studencu, ki sta jo 
letos že četrto leto organizirala Kulturno 
društvo Studenec in OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, podružnica Studenec. Prireditev 
predstavlja kulturni utrip Krajevne 
skupnosti Studenec. 
V kulturni dvorani gasilskega doma je bilo 
kar premalo prostora za vse, ki so si hoteli 
ogledati prireditev. Na njej so najprej 
nastopali najmlajši, otroci iz cicibanovih 
uric. Cicibanove urice izvaja VVZ Sevnica, 
in sicer enkrat tedensko v popoldanskem 
času. 

Za najmlajšimi je sledil nastop Mešanega 
pevskega zbora KD Studenec, ki je ubrano 
zapel štiri pesmi. Za njimi so se predstavili 
recitatorji podružnice Studenec, ki so tudi 
zapeli in svoj program popestrili z nastopom 
flavtistk. Na prireditvi so se ravno tako 
predstavili učenci, ki se v popoldanskem 
času učijo različnih inštrumentov. Tako 
smo prisluhnili učencem glasbene šole 
Sevnica: citrarkama Evi Metelko in Nini 
Mikolič, kitaristki Niki Metelko, zapeli 
pa sta še Nežka Janc in Megi Sotlar, ki 
se učita solo petja. Predstavila sta se tudi 
harmonikarja Marko Lisec in Klemen 
Metelko, ki se učita harmoniko pri 
Marjanu Hočevarju.
V nadaljevanju so učenci podružnice 
Studenec prikazali prikupno igrico Ko 

škrat zboli, s katero so sodelovali na 
letošnjem srečanju otroških gledaliških 
skupin Občine Sevnica.
Za zaključek pa so vse prisotne spravili 
v dobro voljo še člani odrasle gledališke 
skupine KD Studenec z odlomkom igre 
Prigode iz ambulante, ki jo pripravljajo za 
jesen, ko bodo praznovali deseto obletnico 
delovanja.
Prireditev se je prav pomladno dotaknila 
naših src in veseli smo odhajali domov z 
mislijo, da kraj potrebuje šolo, ki spodbuja 
in organizira takšne in podobne prireditve. 
Prav zaradi tega so se krajani strinjali, da je 
šola, pa čeprav še tako majhna, potrebna 
za ohranjanje življenja na vasi.

Andreja Metelko

koliko odpadkov smo tisti dan pobrali v 
naši širši okolici? Upam, da se bo vsak pri 
sebi malce zamislil.
Ko smo prišli nazaj v šolo, nam je Aktiv 
kmečkih žena iz Budne vasi pripravil na-
rezek. Vsem so se cedile sline, saj smo bili 
po napornem delu resnično lačni in žejni.
Meni je ta dan minil, kot bi trenil.

Klavdija Cvelbar, 7.r., 
OŠ Milana Majcna Šentjanž
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Srečanje veteranov

Do začetka šestdesetih let prejšnjega 
stoletja Sevnica v športu ni veliko pomenila. 
Najbolj je bila razgibana dejavnost v 
TVD Partizan. Leta 1958 je učitelj Janez 
Ostrovršnik zbral mlade fante, ki so začeli 
igrati rokomet. Vrsto let so igrali v takratni 
zelo razvejani posavski ligi, ki jo poznavalci 
rokometa še danes zelo pogrešamo.
Zlati časi sevniškega rokometa pa so se 
pričeli leta 1969, ko so igralci osvojili prvo 
mesto in si priborili nastop v kvalifikacijah 
za igranje v ljubljanski coni. Zaradi spleta 
okoliščin je pot v Sevnico takrat pripeljala 
enega najboljših slovenskih rokometašev 
Jožeta Šilca. Fantom je pomagal pri 
treningih in jim obljubil, da se jim bo v 
primeru uspeha na kvalifikacijah pridružil 
tudi kot igralec. Nepoznana Sevnica je 
bila uspešna na teh kvalifikacijah, kar je 
bilo veliko presenečenje za vse poznavalce 
rokometa, uvrstili so se v ligo z eno samo 
željo, da ne izpadejo. Nepričakovan uspeh 
in podpora navijačev sta jih vzpodbudila, 
da so začeli razmišljati kar o prvem mestu, 
in ga tudi osvojili. Uvrstitev v republiško 

ligo je bila največ, kar so ti skromni 
fantje iz mesta ob Savi lahko pričakovali. 
Ko so začeli tekmovati so trdno sklenili, 
da lige ne bodo zapustili. Jesenski del je 
bil obetajoč, spomladi pa je steklo kot 
namazano. Priborili so si devet zmag in 
bili le dvakrat poraženi, kar je zadostovalo, 
da so leta 1972 postali slovenski prvaki.
Tri lige, tri prva mesta v treh letih -  to je 
uspeh, ki je Sevničanom prinesel nastop 
v takratni II. zvezni rokometni ligi. 
Sevnica je bila daleč najmanjše mesto 
v bivši Jugoslaviji, ki je nastopala v tem 
rangu tekmovanja. Gostovanja v Artičah, 
Cerkljah, Hrastniku so zamenjali Split, 
Banja luka, Zenica…
»Generacija 72«, kot se sami radi 
imenujejo, se je prvič uradno srečala leta 
2002, ko jim je Športna zveza Sevnica v 
okviru prireditve Športnik leta podelila 
posebna priznanja. Prišli so vsi, tako 
kot pred mnogimi leti na vsakodnevne 
treninge, razen prezgodaj umrlih Jožeta 
Šilca in Silva Krnca. 
12 aprila letos pa so se ob 35. letnici 
največjega uspeha samoiniciativno 
ponovno srečali. Na srečanju jih je prijetno 

presenetil predsednik Športne zveze 
Robert Perc in jim podelil spominske 
pokale. Večer je bil prekratek za obujanje 
spominov na bogata igralska leta. Tudi 
tokrat so bili prisotni vsi. Igralci Mirko 
Sirk, Anton Možic, Janez Simončič, Toni 
Šulc, Tomi Svažič,, Miran Štojs, Franci 
Koprivnik, Jože Brežan, Edi Trbovc, Sivo 
Perc, Borut Bizjak in član takratne uprave, 
Miloš Dernovšek. Manjkali so samo 
pokojni: igralca Jože in Silvo ter člana 
uprave, Drago Bizjak in Jože Maurer.
Glede na to, da so vsi krepko prekoračili 
»abrahamova leta«, so obljubili, da si bodo 
tak večer privoščili vsako leto. 
      
Športna zveza Sevnica

Motoristi so preizkušali spretnosti

V nedeljo, 6. maja, na parkirnem prostoru 
pred Sava avtom, d. o. o., v Boštanju pri 
Sevnici, so motoristi tekmovali in se 
hkrati preizkušali v tehniki varne vožnje z 
motornimi kolesi na prireditvi, ki jo je že 
četrto leto zapored organiziral Moto klub 
Posavje na pobudo Zveze motoklubov 
Slovenije. Tekmovanje obsega vijuganje 
mimo ovir, vožnjo v tako imenovanih 
osmicah, prestavljanje predmetov ob poti 
med vožnjo preizkus nenadnega zaviranja. 
Motoristi so pokazali, kako reagirajo ob 
situacijah, na kakršne je mogoče naleteti 
na cestah. Preizkušnja je zato namenjena 
predvsem mladim voznikom motornih 
koles in bodočim voznikom do 10 let. V 
Boštanju pri Sevnici se je 35 udeležencev 
iz vseh koncev Slovenije preizkušalo v vseh 
tekmovalnih kategorijah, zastopani so bili 
mlajši in starejši vozniki, posebej dobro pa 
nežnejši spol in juniorji.
Na nekaj deset kubičnem mini motociklu 
je svoje znanje do deset let najbolje pokazal 
Boštanjčan Seven Novšak (00:40,90), na 
drugem mestu je bil prav tako domačin 
Nik Bence (01:01,54), tretji junior pa je bil 

diskvalificiran. V kategoriji do 350 ccm je 
zmagal član MK Posavje, Denis Dolinšek 
(00:25,58), drugi je bil Davor Žveglič 
(00:34,12), na tretjem mestu pa član MK 
Posavje, Iztok Bence (00:40,17). Z motorji 
do 750 ccm se je najbolje odrezal član 
AMD MK Trebnje, Janez Prosenik st. 
(00:35,88), na drugo mesto se je uvrstil član 
MK Posavje, Gregor Vodopivc (00:36,15), 
tretjeuvrščeni pa je bil ravno tako član MK 
Posavje, Tomaž Knez (00:36,49). V najtežji 
kategoriji, nad 750 ccm, je zmagal član 
MK Klukhena,  Andraž Magdič (00:34,09), 
drugo mesto je zasedel član MK Posavje, 
Rado Hribar (00:41,30), tretje pa Sevničan 
Darko Radej (00:45,27). V kategoriji 
enduro, cross, supermoto do 650 ccm je 
bil najboljši član MK Posavje, Tomaž Knez 
(00:36,90), sledil mu je ravno tako član MK 
Posavje, Denis Dolinšek (00:37,39), ter na 
tretjem mestu Žiga Pungartnik (00:39,31) 
iz Trebnjega. Preizkušnjo enotne skupine 
motorjev  chopper je najhitreje opravil član 
MK Posavje, Denis Dolinšek (00:38,69), 
sledil mu je član MK Posavje, Iztok Bence 
(00:41,50), ter na tretjem mesu Toni Janežič 
(00:46,57) iz Tržišča. V skupini lady cup, 
kjer se merijo dekleta na motorjih nad 
350 ccm je bila med tremi udeleženkami 
najboljša članica MK Posavje, Karmen 
Rednak (00:46,13), sledila ji je članica MK 
Kamarad, Nina Mikec (00:46,00) tretja 
udeleženka je bila diskvalificirana. Vsi 
udeleženci so pokazali visoko raven znanja 
in ga tudi sproti izboljševali. Državno 
prvenstvo v spretnostni vožnji obsega več 

tekem, ki se še bodo odvijale drugod po 
Sloveniji, in sicer: 
3.6.2007, MK Klukhena Zagorje 
(kontaktna oseba Edi; 031/514-994)
9.6.2007, AMD MK Trebnje (kontaktna 
oseba Janez; 041/625-555)
2.9.2007, MK Thunder Krško (kontakta 
oseba Boris; 041/704-268)
30.9.2007, AMD Nova Gorica (kontaktna 
oseba Miran; 041/695-555)

Vabljeni vsi ljubitelji motociklizma!  

Karmen Rednak
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šport in rekreacija, obvestila

Odprto UKV (ultra kratko 
valovno) prvenstvo Zveze 
radioamaterjev Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji

Amatersko radiogoniometriranje, 
popularno imenovano ‘’lov na lisico’’, 
je radioamaterska športno tehnična 
disciplina, kjer sodelujejo radioamaterji 
obeh spolov in vseh starostnih skupin ter 
so razporejeni v več kategorij. Tekmovalci 
s posebnimi sprejemniki odkrivajo več 
skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni 
v skupni razdalji od 4 do 10 km zračne 
linije. Zmagovalec je tekmovalec, ki v 
najkrajšem času odkrije določeno število 
oddajnikov, odvisno od kategorije.

21. aprila 2007 je odprto prvenstvo 
organiziral Radioklub Postojna.
Od posavskih radioklubov sta sodelovala 
Radioklub ‘’KRŠKO’’ iz Krškega in 
‘’AMATER’’ iz Sevnice.
Pomembne uvrstitve odprtega prvenstva 
tekmovalcev Krškega in Amaterja:
kategorija PIONIRJI
1. mesto: Leon KOSEM, Radioklub ‘’SEVNICA’’
6. mesto: Bojan JELIČ, Radioklub ‘’KRŠKO’’
7. mesto: Maja KOŠTRUN, Radioklub SEVNICA
kategorija ŽENSKE
1. mesto: Maja MARUŠIČ, Radioklub ‘’KRŠKO’’
2. mesto:  Adrijana MOŠKON, Radioklub ‘’KRŠKO’’

3. mesto: Petra LEVIČAR, Radioklub ‘’KRŠKO’’
4. mesto: Nina RADI, Radioklub “SEVNICA”
kategorija JUNIORJI
1. mesto: Tomaž KUNŠEK, Radioklub SEVNICA
3. mesto: Davor MOŽIČ, Radioklub “SEVNICA”
4. mesto: Klemen MAVSAR, Radioklub KRŠKO
5. mesto: Matej HAFNER, Radioklub ‘’KRŠKO’’

kategorija SENIORJI
3. mesto :Danilo KUNŠEK, Radioklub SEVNICA
kategorija VETERANI
5. mesto: Janez KUSELJ, Radioklub “KRŠKO”

5. maja 2007 je bil organizator prvenstva 
Radioklub Ajdovščina.
Od posavskih radioklubov sta sodelovala 
Radioklub ‘’KRŠKO’’  in ‘’AMATER’’ iz 
Sevnice.
Pomembne uvrstitve odprtega prvenstva 
tekmovalcev Krškega in Amaterja:
kategorija PIONIRJI
1. mesto: Leon KOSEM, Radioklub ‘’SEVNICA’’
7. mesto: Urban SENICA, Radioklub “SEVNICA”
8. mesto: Maja KOŠTRUN, Radioklub SEVNICA

kategorija ŽENSKE
1. mesto: Adrijana MOŠKON, Radioklub KRŠKO
2. mesto: Maja MARUŠIČ, Radioklub ‘’KRŠKO’’
3. mesto: Nina RADI, Radioklub “SEVNICA”
4. mesto: Petra LEVIČAR, Radioklub ‘’KRŠKO’’
kategorija JUNIORJI
2.  mesto: Nejc DERŽIČ, Radioklub ‘’KRŠKO’’
4. mesto: Tomaž KUNŠEK, Radioklub SEVNICA
kategorija SENIORJI
1. mesto: Danilo KUNŠEK, Radioklub SEVNICA
6. mesto: Niki ŽVEGLIČ, Radioklub SEVNICA
kategorija VETERANI
5.mesto: Janez KUSELJ, Radioklub “KRŠKO”

Vsi posavci pridno nabirajo točke za 
uvrstitev v državno reprezentanco, tako 
starejši, ki bodo meseca septembra 
odpotovali na evropsko prvenstvo na 
Poljsko, kot mlajši do 15 let starosti, ki 
bodo letos prvič zastopali Slovenijo na 
evropskem prvenstvu, ki bo junija potekalo 
v Nemčiji.                                        

Jani Kuselj

kategorija ŽENSKE

Maja Marušič, Adrijana Moškon, Petra 
Levičar, Nina Radi

Davor Možič, David Čufer, Tomaž Kunšek, 
Matej Hafner, Klemen Mavsar

Sevničani ne potrebujejo gensko 
spremenjenih rastlin

Več kot 400 Sevničanov in okolica je že 
podpisalo in izreklo protest proti gojenju 
in sejanju gensko spremenjenih rastlin 
(GSR). Vzrok za to je priprava zakona o 
soobstoju GSR z drugimi rastlinami, ki ga 
pripravlja ministrstvo za kmetijstvo. Zato 
sta Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije 
in Združenje za zdravo Slovenijo 6. aprila 
organizirala javno tribuno v prostorih 
kulturnega doma v Sevnici in povabila 
občane ter posebej še kmete, da bi povedali 
svoje mnenje in s tem pozvali ustrezne 
službe, da v okviru zakona zaščitijo naše 
kmetijske površine.
V uvodu so predstavili svoja stališča dr. 
Branka Javornik z biotehniške fakultete, dr. 
Vladimir Meglič s kmetijskega inštituta in 
Meta Vrhunc, predsednica Društva Ajda. 
Dr. Javornikova je zagovornica gojenja 
in prehranjevanja z GSR, dr. Meglič je 
predstavljal predvsem podatke iz ankete 
med prebivalci Slovenije, Meta Vrhunc pa 
je odločna zagovornica zdravega, naravnega 
ekološkega pridelovanja hrane, ki ohranja 
zdravo zemljo in s tem tudi naravno, zdravo 
prehrano ljudem. Poudarila je še neznane 
učinke gensko spremenjene hrane na 
živali in ljudi, saj je v gensko spremenjeni 

rastlini mešanica rastlinskih, živalskih in 
človeških genov z raznimi bakterijami.
Navzoči so veliko spraševali in tudi 
poudarjali skrb in nelagodje glede GSR. 
Vojko Dvojmoč je na primer poudaril, 
da predlog zakona ne navaja posledic za 
življenje sedanjih in prihodnjih generacij. 
Kmeti so zavedeni, ker niso seznanjeni 
s posledicami gojenja GSR oziroma 
se ne zavedajo popolne odvisnosti od 
multinacionalk, ki zaradi svojega dobička 
vsiljujejo GSR vsemu svetu. Predlagal 
je, naj se sevniška občina opredeli proti 
predlaganemu zakonu in se razglasi 
za gensko čisto območje. Hkrati naj se 
ekološkim kmetovalcem omogoči prodaja 
svojih pridelkov na tržnici v Sevnici. Brez 
GSR bi si v EU lahko zagotovili tudi 
tržno nišo in si ustvarili sloves biološko 
neoporečno pridelane hrane, za kar ima 
Sevnica oziroma Slovenija vse pogoje. 
Tudi Branko Sosič je opozoril na to, kako 
se bomo v prihodnje izkazovali. Ali bomo 
namesto ekološko pridelane hrane ponujali 
pridelke z oznakami »vsebujejo GSR«, in 
to v državi, ki bo predsedovala EU. 
Marjana Dvojmoč je spraševala, kako gre 
skupaj uvajanje GSR in vrsta konvencij, ki 
jih imamo za zaščito okolja, živali in človeka. 
Poudarila je, da je v Evropi že 170 regij, 
3.500 mest in občin razglašenih za gensko 

čiste. Švica je na primer z referendumom 
sprejela moratorij na sejanje in gojenje 
GSR za pet let. Proti GSR sta na primer 
tudi Madžarska in Poljska. 
Po živahni razpravi so predstavniki 
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije 
predlagali naslednje sklepe:
- udeleženci javne razprave pozivajo KGZ 
Slovenije, da aktivno pristopi k reševanju 
tega problema. Opozarjajo, da je v 
razmerah slovenskega kmetijstva sobivanje 
kmetovanja z in brez GSR izjemno težko 
uresničljivo. V okviru predpisov EU je 
treba poiskati rešitve, ki bodo zaščitile 
pridelovalce, predelovalce, trgovino in 
kupce, ki v svojih pridelkih in živilih ne 
želijo imeti GSR,
- udeleženci pozivajo združenja 
pridelovalcev posameznih regij in združenja 
na območju celotne države, da oblikujejo, 
če je za to zanimanje, prostovoljni dogovor 
o kmetijski pridelavi brez GSR na območju 
posamezne regije oziroma celotne države,
- udeleženci pozivajo strokovne službe 
KGZ Slovenije, da poskrbijo za ozaveščanje 
kmetov na območju ekološkega 
kmetijstva.

 Marija Štular Sosič
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Evino življenje

Sonček me je prijetno žgečkal po nosu. Vonj 
sveže pokošene trave mi je ugajal. Ležala sem 
na hrbtu in se prepuščala uživanju. Nisem 
bila sama. Ležala sva na travniku, daleč od 
mestnega vrveža in mimoidočih pogledov.
Čutila sem, da mi želi nekaj povedati in se me 
dotakniti. Oba sva bila nekoliko v zadregi. 
Zdaj nimava krinke. Samo jaz in Luka. Sama 
nisem želela narediti prvega koraka, čeprav bi 
ga bila rada objela. Pogovarjala sva se splošne 
stvari, se smejala, počasi sva se sprostila. 
Naenkrat se je zazrl globoko v moje oči in 
počasi zašepetal: »Eva, kaj sploh počneva?« 

Zmedena sem bila, ko je dejal: »Niti enega 
dneva nočem več preživeti brez tebe, nekako 
mi ne gre.« Končal je z nasmehom in potem, 
saj veste … najboljši in najbolj zaželen poljub 
zame na tem svetu. Vračala sem mu vse, kar 
mi je dajal. »Zdaj si moja,« je dejal in me 
presedel pred sabo, da sem se lahko naslonila 
na njegove prsi. Sedela sva, zrla v daljavo in 
delila obojestranske občutke. Vonjal je moje 
lase in klepetal o najinem otroštvu, o najinem 
odraščanju. Bilo mi je prijetno.
Luka je moral potem na trening in me je 
zapeljal do lokala, kjer smo se dobile tri 

cvetke. Bla, bla o vsem in še čem. Nina je 
hotela izvedeti vse podrobnosti, Jana pa je 
razmišljala o prihodnosti: »Eva, veš da Luka 
kmalu odpotuje v Anglijo za tri mesece. 
Ne vem, kako boš zdržala brez njega.« Ta 
pogovor mi ni bil všeč, zato sem zamenjala 
temo, kot da to ni takšen problem. Pa je, 
globoko v meni me trga.
Kaj vse je lahko v enem dnevu: nepričakovano 
povabilo, najlepši občutki na tem svetu in 
realna tla.

Lupčka.

HOROSKOP
RAK (22. 6.–22. 7.)
Julija bo vroče, pa ne le vreme, ampak 
tudi vaša čustva bodo vrela. Zdelo se 
bo, kot da ne hodite po zemlji. Poslov-
no ne sprejemajte nobenih odločilnih 
korakov. Za sestop iz oblakov si 
privoščite jutranje plavanje.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Nastopil je čas, ko bo vaše telo doseglo 
popolno harmonijo. Nihče vam ne bo 
dvigoval pritiska, čustva bodo stabilna. 
Piko na »i« boste naredili, če boste 
poskrbeli za razvajanje telesa. Videti 
boste čudovito.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Oddih vas bo popolnoma polepšal. 
Vaša rjava polt bo pritegnila veliko 
pogledov. Vendar ostajate zvesti in vajin 
odnos bo gladek kot morska gladina 
na večer. Poslovno bo mirno in ni 
rečeno, da se pri igri na srečo ne obeta 
zadetek.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Na prvem mestu je v tem mesecu delo. 
Nekateri uživajo dopuste, vam pa se 
bodo rojevale dobre poslovne ideje. 
Izkoristite jih. Prinesle vam bodo 
blagostanje za dlje časa. Partner vas bo 
razumel, samo ne pozabite mu posvetiti 
vsaj nekaj svojega časa.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Ne znate natančno ugotoviti, kaj se 
dogaja z vami. Nasmeh vam bo lezel 
na usta, oddajali boste lepe poglede in 
pozitivne vibracije. Seveda je treba de-
lati, vendar ne pozabite na lepe poletne 
večere v družbi prijateljev. Romanca 
na vidiku.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Poležavanje pred televizijo ne pripelje 
nikamor. Organizirajte piknik in 
posvetite se svojim prijateljem. Sprostite 
se v družbi in pozabite na vsakdanje 
skrbi. To so spomini, ki ostanejo za 
vedno. Le privoščite si nakup, ki si ga 
dolgo želite.

KOZOROG ( 22. 12.-20. 1.)
Pozabljate na svojo družino. Spoznanje 
o tem vam bo odkril vaš prijatelj. 
Poslušajte ga in čaka vas prelep julij. 
Na dan bodo privrela čustva in spet se 
boste zaljubili v partnerja. Tisti, ki ga 
še nimate, verjemite, da se s pospešeno 
hitrostjo bliža pok dveh usod.

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Zakaj bi se jezili zaradi govoric. Nas-
mejte se in verjemite, da bo prevladala 
vaša pozitivna energija. Prijatelji vedo, 
kaj je resnica, kar je edino pomembno. 
Na poslovnem področju bo v vaš svet 
stopila oseba, za katero boste radi 
pogledali. Vzbuja vam prijetne občutke.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Zdravje je prvo, zato pustite skrbi za 
sabo. Preteklost je za nami in je ne 
moremo spreminjati. Živite zdaj in za 
prihodnost. Vsi pretekli dogodki so se 
zgodili zato, da vas pripeljejo do neke 
osebe. V juliju jo boste spoznali. Zdi 
se nemogoče, da še obstajajo takšni 
ljudje. Prepustite se toku dogajanj.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Julij ne bo ravno vaš mesec. Motila 
vas bo vročina. Dan ima tudi jutranjo 
zarjo in večerni zahod. Privoščite si ju 
popolnoma. Povabite še prijatelje in 
našel se bo nekdo, ob katerem boste 
pozabili na vročino. Vendar šele proti 
koncu meseca.

BIK (21. 4–21. 5.)
Nihče ni popoln. Poslušajte prijatelje, 
kaj vam govorijo, in spoznali boste, 
da je vse del igre, ki ste jo začeli sami 
igrati. V mesecu, ki prihaja, boste v 
odlični kondiciji in rezultati bodo v 
vaš prid. Pri tem pa pazite na mejo 
dovoljenega, saj nasprotnik goji glo-
boka čustva do vas.

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Nihče si ne želi oddiha bolj kot vi 
in dočakali ga boste. Čeprav niste 
načrtovali, se boste v juliju znašli na 
dopustu, ki si ga boste dobro zapom-
nili. Takšna srečanja niso dobra le za 
poslovne dogovore, ampak tudi zato, 
da resnično spoznate duše sodelavcev. 
Ena vam bo še posebno pri srcu.

Lep pozdrav vsem bralkam in bralcem 
časopisa. Kljub nenehnim opozorilom 
in nasvetom voznikom vozil, je še vedno 
najpogostejši vzrok prometnih nesreč 
prevelika hitrost vožnje, kar ima lahko zelo 
resne posledice.
Z zakonom je določeno, da voznik sme 
voziti s takšno hitrostjo, da lahko vozilo 
ves čas obvladuje in da ga lahko ustavi 
pred oviro, ki jo glede na okoliščine lahko 
pričakuje. Iz tega sledi, da mora voznik 
hitrost in način vožnje prilagoditi svojim 
sposobnostim, lastnostim in razmeram 
na cesti ter preglednosti na njej, gostoti 
in drugim značilnostim prometa, 

vremenskim razmeram ter značilnostim 
vozila in tovora, če ga vozi. 
Pri vožnji moramo vedno misliti tudi na 
to, da je treba vozilo morebiti nenadoma 
ustaviti, da se izognemo nepredvideni oviri 
ali položaju na cesti. Tako imenovana pot 
ustavljanja je sestavljena iz dveh delov, in 
sicer reakcijskega časa (ko zaznamo oviro 
in pritisnemo na stopalko za zavoro) in 
zavorne razdalje (delovanje zavore), kjer je 
pomembno, da zavore delujejo brezhibno, 
sicer je lahko daljša, kot bi bila sicer. Naj 
vam ponazorim to z nekaj primeri:
- Voznik vozi s hitrostjo 50 km/h. Ob 
nenadnem zaviranju bi bila njegova pot 
ustavljanja na 
 suhem vozišču 28 m, na mokrem vozišču 
pa 38 m. 
- Voznik vozi s hitrostjo 90 km/h. Ob 
nenadnem zaviranju bi bila njegova pot 
ustavljanja na suhem vozišču 70 m, na 
morem 103 m.

Lahko pa še nekoliko drugače: 
Voznik vozi s hitrostjo 50 km/h. Na cesti 
pred seboj opazi otroka med igro. Da 
prepreči trčenje v vanj, začne zavirati in 
ustavi po 28 m še pred otrokom. 
Drugi voznik vozi s hitrostjo 60 km/h. 
Ob istih okoliščinah je hitrost po 28 m na 
njegovi poti ustavljanja 40 km/h, ustavi se 
po 37 m. 
Tretji voznik vozi s hitrostjo 70 km/h. Ob 
istih okoliščinah je hitrost vozila po 28 m 
na njegovi poti ustavljanja 58 km/h, ustavi 
se po 47 m.

Zavedati se moramo, da smo v cestnem 
prometu odvisni drug od drugega, zato 
spoštujmo pravice drugih. Ob pritisku noge 
na stopalko za plin mislimo vedno tudi na 
to, kako se bomo lahko varno ustavili.

 Jože Sladič
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Nagrade za julijsko številko:

1. kopalna torba – brisača, ki jo podarja
 Lisca d.d. Sevnica
2. ležalna podloga za na plažo, ki jo
 podarja Lisca d.d. Sevnica
3. dve pizzi,  ki ju podarja Pizzeria
 Magic, Niko Fric s.p. Sevnica
4. majčka KŠTM, ki jo podarja KŠTM
 Sevnica
5. dvakrat  napenjalo za čevlje, ki ju
 podarja KOPITARNA Sevnica
6. dve karti za kino v Sevnici, ki ju
 podarja KŠTM Sevnica

razvedrilo

Vsa pravilno rešena gesla 
pošljite

napisana na dopisnicah 
najpozneje do 15. julija 2007 

na:

KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica

Vsi izžrebanci bodo o nagradi
obveščeni po pošti.






