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Beseda 
odgovorne 
urednice

Še en kulturni 
spomenik v Sevnici 
bo padel. Padel bo 
kot že prej številni 
drugi. Družba se 
razvija, ima svoje 
potrebe in njihova 

zadovoljitev zahteva davek. Sevnica se 
spreminja v sodobno mesto. Gradimo 
poslovne stavbe, stanovanjske objekte 
in sodobno komunalno infrastrukturo. 
V danem trenutku ni mogoče preprečiti 
udara - razvojnega in zgodovinskega.

iz grajske skrinje
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Zdaj je najpomembneje, da ohranimo 
spomin prek zapiskov in fotografij. 
Lastnik je omogočil tudi prenos nekaterih 
vrednejših starih predmetov, kot so 
zgodovinski primerki železnih peči in 
stopniščna ograja. Hranili jih bomo na 
gradu.
Nihče ni kriv. Vila je v času propadla. Ni 
kriv uradnik in ni kriv investitor. Problem 
ohranjanja zgodovinskih objektov v 
Sloveniji je razsežen in sega daleč nazaj v 
zgodovino.

V spomin na Simončičevo vilo,
zgrajeno v začetku 20. stoletja.

Petra Pozderec

PODATKI O GLASILU

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

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

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

Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.

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

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

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

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

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

Prihodnja številka bo izšla novembra 2007, prispevke in 
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. oktobra 
2007. Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa 
morajo v elektronski obliki.
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Gradnja čistilne naprave in 
kanalizacijskega sistema Sevnica 

Republika Slovenija je z Evropsko 
skupnostjo podpisala Finančnim 
memorandum št. 2002-SI-16-P-PE-008 z 
dne, 24. januarja 2003, s katerim je bilo 
zagotovljeno sofinanciranje skupnega 
posavskega projekta s sredstvi ex-ISPA-
sklada (Kohezijskega sklada) v znesku 10,2 
milijona evrov (nepovratna sredstva za 
Posavje), ki zajemajo tudi sofinanciranje 
gradnje kanalizacijskega sistema v 
Krškem in gradnjo čistilne naprave in 
kanalizacijskega sistema v Brežicah, kjer 
sta pogodbi že podpisani in dela potekajo. 
Sredstva bodo eventuelno (po odobritvi 
zahtevka za podaljšanje FM v Bruslju) 
na voljo najdlje do 31. decembra 2010, 
ko mora biti projekt končan in sredstva 
plačana izvajalcu. 
V okviru tega projekta je sevniška občina 
nosilka investicije Čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Sevnica. Prvi javni 
razpis glede predmetne investicije je 
objavila leta 2004, ki ga je končala po 
skoraj enoletnem odločanju v revizijskem 
postopku. Po sklepu državne revizijske 
komisije je bilo treba spet pripraviti javni 
razpis, ki se je začel s sklepom o začetku 
postopka oddaje javnega naročila za projekt 
Čistilna naprava in kanalizacijski sistem 
Sevnica, obsega pa gradnjo čistilne naprave 
z zmogljivostjo 9.900 PE in kanalizacijskega 
sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 
10.200 metrov. Predmetno javno naročilo 
je občina objavila v Uradnem listu RS, št. 
55/06 z dne, 26. maja 2006, in v Uradnem 
glasilu EU, št. S 99 z dne, 26. maja 2006. 
Tudi drugi javni razpis ni bil uspešen, saj 
občina zaradi neizpolnjevanja formalnih 
pogojev (navedba denarne enote na 
predpisanem obrazcu) ni prejela nobene 
pravilne in sprejemljive ponudbe.
Občina se je nato zaradi pospešitve 
postopka oddaje javnega naročila 
odločila nadaljevati postopek za izbiranje 

ponudnika po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi skladno z določbami 
novega Zakona o javnem naročanju (Ur. 
list RS, št. 128/06). Obvestilo o postopku 
javnega naročila je bilo tako objavljeno 
v Uradnem listu RS, 16. marca 2007, in 
Uradnem listu EU, 15. marca 2007. Do 
roka za oddajo ponudb sta bila na razpisno 
dokumentacijo vložena dva zahtevka za 
revizijo, ki nista bila popolna. Občina 
Sevnica je zaradi vloženih zahtevkov 
za revizijo podaljšala rok za odpiranje 
ponudb, in sicer s 16. aprila 2007 na 
8. maj 2007. Komisija za odpiranje in 
ocenjevanje ponudb je tako 8. maja 2007 
javno odprla vse prispele ponudbe in 17. 
maja 2007 izpeljala nadaljevanje postopka 
s pogajanji. 
Občina Sevnica je 28. junija 2007 izdala 
obvestilo o oddaji javnega naročila za 
projekt Odvodnja in čiščenje odpadnih 
voda v povodju Spodnje Save – čistilna 
naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, 
št. projekta 2002/SI/16/P/PE/008/2, na 
podlagi katerega je bil izbran ponudnik 
Nivo, d. d., iz Celja. Pogodbena vrednost 
za projektiranje, pridobitev gradbenega 
dovoljenja, gradnjo, poskusno obratovanje, 
pridobitev uporabnega dovoljenja in šolanje 
kadrov znaša 10.791.493,00 evrov brez 
DDV oz. 12.949.791,60 evrov z vključenim 
DDV. Projekt bo financiran iz sredstev 
Evropske unije, in sicer Kohezijskega 
sklada v vrednosti 5.120.427,00 evrov 
(39,54 odstotka), iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije - ministrstva za okolje 
in prostor v vrednosti 4.303.056,02 evrov 
(33,23 odstotka), sredstev proračuna 
Občine Sevnica v vrednosti 2.150.778,75 
evrov (16,61 odstotka) in sredstev okoljskih 
dajatev – odpadne vode v vrednosti 
1.375.529,83 evrov (10,62 odstotka). 

Pogodbo med Občino Sevnico kot 
investitorjem in podjetjem Nivo, d. d., 
Celje kot izvajalcem sta 16. avgusta 2007 
na sevniškem gradu podpisala župan 
Kristijan Janc in direktor podjetja Nivo, 
d. d., Celje Danilo Senič. Slavnostnega 
podpisa so se udeležili tudi minister za 
okolje in prostor Janez Podobnik ter 
predstavniki ministrstva za finance. Z 
izvršnim direktorjem podjetja DDC, 
d. o. o., iz Ljubljane Matijo Vilharjem je 

bila podpisana tudi pogodba za strokovno 
svetovanje in nadzor pri izpeljavi projekta 
kanalizacije in čistilne naprave Sevnica. 
Podpis pogodb je za Sevnico izjemnega 
pomena, saj se bo uresničevanje naložbe 
dejansko tudi začelo. 

Gradnja mostu na Savski cesti

V sklopu ureditve Savske ceste, od Stillesa 
do Tanina, ki zajema obnovo in delno 
razširitev vozišča, gradnjo enostranskega 
hodnika za pešce z javno razsvetljavo 
in obnovo komunalnih vodov z gradnjo 
novega vodovoda, je dokončana razširitev 
mostu čez Sevnično pri Taninu. Glede na 

povečanje prometa na Savski cesti je bil 
most že dolgo ozko grlo, ki ni omogočalo 
srečevanja niti z osebnimi vozili. Razširitev 
mostu je bila izpeljana z gradnjo mosta 
in njegovo navezavo na sedanjega 
za skupno širino vozišča 5,5 metra s 
hodnikom za pešce in javno razsvetljavo. 
V celoti je obnovljeno tudi vozišče in 
postavljena zaščita armature nosilcev 
mostu. Prestavljeni so tudi vsi komunalni 
vodi in vgrajen nov primarni vodovod za 
izboljšanje oskrbe z vodo območja Savske 
ceste in navezavo vodovoda za Orehovo. 
Aktivnosti za posege so se začele že lani, 
vendar se je izkazalo, da ne bo šlo brez 
težav, med katerimi je bila največja prav 
gotovo neustrezna nosilnost temeljnih tal 
za novi most. Po spremembah projektne 
dokumentacije je opravljena dodatna 
ojačitev temeljnih tal z zabijanjem 
betonskih pilotov v podlago. Na podlagi 
vodarskih zahtev so zgrajeni tudi dodatni 
oporni zidovi pod mostom. Skupna 
vrednost del, katerih investitor je Občina 
Sevnica in za katera so pridobljena sredstva 
sofinanciranja regionalnih razvojnih 

občinske strani

Podpis pogodbe CČN, z desne: Danilo Senič, 
direktor Nivo d.d. Celje, župan Kristijan 
Janc, minister za okolje in prostor Janez 

Podobnik in Matija Vilhar, izvršni direktor 
DDC d.o.o. Ljubljana 

(Foto: V. Zupančič)

Most na Savski cesti pred adaptacijo 
(Foto: R. Kaše)

Novi most na Savski cesti (Foto: R. Kaše)
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programov iz Republike Slovenije, znaša 
80.000 evrov. Dela je opravilo podjetje 
Rafael, d. o. o., iz Sevnice, kot podizvajalec 
podjetja Gradnje, d. o. o., iz Boštanja. 
Nadzor nad kakovostno izpeljavo del je 
opravljalo podjetje Infra, d.o.o. iz Sevnice.

občinske strani

Gradnja HE Blanca

V skladu s koncesijsko pogodbo za 
izkoriščanje energetskega potenciala 
spodnje Save iz leta 2002 gradi vodno, 
državno in lokalno infrastrukturo pri HE 
Blanca pa Javno podjetje Infra, d. o. o., 
energetski objekt pa Holding Slovenske 
elektrarne. 29. avgusta 2007 je bila 
podpisana pogodba za prvi razpisni sklop 
za izpeljavo gradbenih del za akumulacijski 
bazen hidroelektrarne Blanca. Pogodbo so 

podpisali Bogdan Barbič, direktor projekta 
Skupni podvig v imenu naročnika, Ana 
Gračner, direktorica Javnega podjetja 
Infra, d. o. o., in Danilo Senič, direktor 
družbe Nivo, gradnje in ekologija Celje, kot 
izbrani izvajalec del. Pogodbena vrednost 
del je 22,75 milijona evrov. Podpisana 
je bila tudi pogodba za gradnjo mostu 
čez jezovno zgradbo hidroelektrarne 
Blanca, ki sta jo podpisala Bogdan Barbič, 
direktor podjetja, in mag. Dušan Černigoj, 
generalni direktor družbe Primorje, d. d., 

iz Ajdovščine. Pogodbena vrednost del je 
1,43 milijona evrov.

Udeleženci in gosti podpisa pogodbe 
(Foto:V. Zupančič)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

1) Teren pred gradnjo
2) Februarja 2006
3) Položitev temeljnega kamna
    za HE Blanca 14. 11. 2005 
4) Julija 2006
5) 24. februarja 2007
6) Julija 2007 - pogled s tal  
7) Julija 2007 - pogled iz zraka
8) 11. maja 2009, HE Blanca
z zgrajenim mostom ob jezovni zgradbi,
ki bo omogočal prevoze v obe smeri tudi 
za tovorni promet

Fotoreportaža: Gradnja HE Blanca

Foto: Jana Mrežar
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Novi prostori Knjižnice Sevnica

Župan Kristijan Janc, sekretarka 
ministrstva za kulturo Jelka Gazvoda 
in direktorica Javnega zavoda Knjižnica 
Sevnica Ida Tušar so v četrtek, 6. septembra, 
slovesno s prerezom traku odprli nove 

prostore Javnega zavoda Knjižnice Sevnica 
na Prešernovi ulici v Sevnici. Odprtje so 
popestrili učenci Glasbene šole iz Sevnice 
in otroški pevski zborček Podružnične šole 
Loka pri Zidanem Mostu. Skupna vrednost 
naložbe, nakupa prostorov v izmeri skoraj 
1.160 kvadratnih metrov, pisarniške, 

knjižnične in računalniške opreme 
znaša 1.500.000 evrov. Vrednost nakupa 
finaliziranih prostorov od podjetja Real, 
d. o. o., Novo mesto znaša 1.250.000,00 
evrov, ki jih bo sevniška občina plačala 
v treh letnih obrokih, vrednost nakupa 
opreme podjetja Gonzaga Pro, d. o. o., 
znaša 178.000 evrov, nakup informacijske 
in komunikacijske opreme pa ima 
vrednost 31.700,00 evrov. Naložba nakupa 
prostorov in opreme v vrednosti 1.427.046 
evrov je sofinanciralo ministrstvo za 
kulturo v znesku 654.903 evrov, za nakup 
informacijske in komunikacijske opreme 
je ministrstvo za kulturo prispevalo 19.480 
evrov. Knjižnica Sevnica vas vabi, da jih 
v ustaljenem odpiralnem času obiščete v 
novih prostorih.

Dograditev podružnične šole Loka

Občina Sevnica je 21. maja 2007 z 
izvajalcem gradbenih del Remont, d. d., 
iz Celja podpisala pogodbo za dograditev 
vrtca pri Podružnični šoli v Loki pri 
Zidanem Mostu v vrednosti 316.740,00 
evrov. Dela potekajo v skladu s časovnim 
načrtom. Med šolskimi počitnicami 
je bil objekt dograjen. Na vrsti je bila 
preureditev sedanjega objekta z zamenjavo 

tlakov, položitvijo ploščic, zamenjavo oken, 
sanacijo sanitarij, beljenjem vseh notranjih 
površin in preureditvijo igralnice za en 
oddelek vrtca. Končni rok gradnje je konec 
decembra letos. Občina Sevnica izbira 
izvajalca za nakup opreme za dograjeni 
del objekta v ocenjeni vrednosti 27.541,00 
evrov. Naložbo bo iz interventnih sredstev 
delno sofinanciralo tudi ministrstvo za 
šolstvo in šport, v ocenjeni vrednosti 
110.942,00 evrov.

Odprtje prostorov knjižnice v Sevnici 
(Foto: V. Zupančič)

Gradnja prizidka šole v Loki 
(Foto: V. Zupančič)

Celostna ureditev OŠ Milana Majcna 
Šentjanž

Projektanta Savaprojekta, d. d., iz Krškega 
sta v OŠ Milana Majcna Šentjanž v 
Šentjanžu predstavila predlog idejne 
zasnove celostne rešitve prostorske 
problematike te šole. Ta obsega celostno 
ureditev zunanjih in tudi notranjih šolskih 
površin v skladu z normativi za osnovno 
šolstvo. Pri zunanji ureditvi so predvideni 
gradnja športnega igrišča z dvema 
atletskimi stezama, ureditev igrišč z igrali 
in parkirnih mest ter gradnja avtobusnega 
obračališča ob regionalni cesti. V objektu 
bi na novo uredili predvsem prostore 
šolske kuhinje, večnamenski prostor, 
knjižnico in kabinete. Predvidena sta 
rušenje telovadnice in gradnja nove, v 
sklopu katere bodo tudi novi garderobni 
prostori, shramba za orodja in tribune. 
Ker je objekt šole star že 45 let, bo treba 
v celoti obnoviti vse instalacije, tlake ter 
zamenjati okna in kritino. Predlog bodo 
pregledali tudi zaposleni na šoli in podali 
svoje pripombe.

Okrogla miza na temo tretje 
razvojne osi

Na sevniškem gradu je bila okrogla miza 
na temo tretje razvojne osi. Načrtovana 
nova cestna povezava med severom in 
jugom Slovenije bo dala nove možnosti 
razvoja in regijskega povezovanja na več 
ravneh. Minister za okolje in prostor 
Janez Podobnik, direktor Direkcije za 
državne ceste Vili Žavrlan, Helena Šolar, 
ki strokovno usklajuje projekt, in župan 
ter poslanec Kristijan Janc so številnim 
županom in drugi zainteresirani javnosti 
predstavili svoje poglede na umestitev 
te cestne povezave v prostor, predvsem 
v osrednjem delu Slovenije, od Celja do 
Novega mesta. Občina Sevnica od tega 
projekta pričakuje, da se bo cesta čim bolj 
približala Sevnici, ki zdaj nima dobrih 
cestnih povezav s sosednjimi regijami. V 
teh prizadevanjih ima tudi širšo podporo 
politične in strokovne javnost. 

Javni razpis - pridobljena sredstva

Občina Sevnica se je prijavila na prvi 
javni razpis za prednostno usmeritev 
Regionalni razvojni programi v okviru 
operativnega programa krepitve regional-
nih razvojnih možnosti za obdobje 2007–
2013. Od službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko je v 
teh dneh pridobila pozitiven sklep o so-
financiranju projektov v letih 2007, 2008 
in 2009 v skupnem znesku 1.780.517,00 
evrov za projekta Ureditev vodovodov 
v občini Sevnica in Izgradnje javne ko-
munalne infrastrukture v poslovni coni 
Krmelj. Celotna vrednost obeh projektov 
je 4.168.945,00 evrov. 
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Šestnajsti skok na Lisco
 
Kolesarsko društvo Sevnica je pripravilo 
v nedeljo, 26. avgusta, že 16. gorsko 
kolesarsko dirko Skok na Lisco. Prireditve 
se je udeležilo 97 tekmovalcev, kar je 
največ do zdaj. Od Sevnice do Brega so 
kolesarji vozili v zaprti vožnji, pri odcepu za 
Okroglice je bil start na 9,4 kilometra dolgi 
progi s 700 metrov višinske razlike do cilja 
pred Tončkovim domom na 947 metrov 
visoki Lisci. Medalje, pokali in priznanja so 
bila podeljeni v 7 tekmovalnih kategorijah. 
Najhitrejši tekmovalec do 33 let je bil Dejan 
Vračič iz Maribora s časom 29 minut 52 

sekund, najhitrejši nad 33 let je bil Aljoša 
Šumlaj iz Brežic s časom 34 minut, ki je 
bil tudi najhitrejši Posavec. Najhitrejši 
Sevničan je bil Blaž Krstič s časom 35 

minut 6 sekund, najhitrejša ženska je 
bila Lucija Ankon iz Maribora s časom 38 
minut 3 sekunde. Najstarejši udeleženec 
je bil 74-letni Blaž Geč iz Ljubljane, ki je 
dosegel čas 56 minut 49 sekund, najmlajši 
udeleženec pa devetletni Jure Fučik iz 
Slovenskih Konjic, ki je dosegel čas ura, 24 
minut 20 sekund. Najstarejša udeleženka 
je bila Judith Zgonec iz Boštanja, dobitnik 
metle pa Marjan Povh iz Krškega.

Celotne rezultate in fotografije si lahko 
ogledate na spletni strani društva 
(www.kolesarstvo.org).Udeleženci kolesarske dirke 

(Foto: Kolesarsko društvo Sevnica)

Odprtje igrišča na Logu

Ljubitelji nogometa z Loga so v okviru 
11. tradicionalnega nogometnega turnirja 
veteranov občine Sevnica, na katerem 
so sodelovale ekipe z Blance, Boštanja, 
Bučke, Jelovca, Sevnice, Studenca in 
Tržišča, pripravili tudi odprtje travnatega 
igrišča v Dolini na Logu. Tudi tokratni 

turnir potekal v prijetnem športnem in 
zabavnem ozračju.

Vir: Občina Sevnica

Nogometni turnir na Logu ob odprtju 
igrišča (Foto: V. Zupančič)

Ravnanje ob okužbi s hruševim 
ožigom

Po podatkih Fitosanitarne uprave RS 
je v Sloveniji hrušev ožig spet dosegel 
epidemične razsežnosti. Bolezen se je prvič 
pojavila leta 2003. Z območja ustalitve na 
Gorenjskem in v Mariboru se je razširila na 
celotno zahodno in severno Slovenijo. Na 
teh območjih lahko pričakujemo nadaljnje 
lokalne izbruhe vsakič ob ugodnih 
vremenskih razmerah, ko bo dovolj toplo 
in vlažno vreme. Letos so se resne okužbe 
pojavile tudi na Štajerskem in v Pomurju 
na intenzivnih sadovnjakih jablan in na 
travniških sadovnjakih. Občine Sevnice 
ni na seznamu aktivnih žarišč okužbe s 
hruševim ožigom, obstaja pa nevarnost 
okužbe. 
Tudi letos je mogoče opaziti, da se okužba 
širi iz okrasnih rastlin na sadno drevje ter 
iz vrtov in travniških nasadov v intenzivne 
sadovnjake, kjer se zaradi tehnologije 

pridelave tudi pokaže v najbolj uničevalni 
obliki. Največjo gospodarsko škodo bi 
bolezen povzročila v vzhodni Sloveniji 
(Pomurje, Štajerska, Dolenjska), kjer je 
glavnina sadjarske pridelave jabolk in 
hrušk. 

Opozorili bi vas radi zlasti na nujnost 
odstranitve posledic letošnjih okužb, saj 
so okužene rastline, ki jih ne saniramo, 
vir nadaljnje širitve hruševega ožiga. Vse 
okužene dele dreves ali celo vsa drevesa, 

če so mlada, in celotne grme okrasnih 
rastlin je treba čim prej odstraniti. Zlasti 
pred obiranjem plodov je treba okužene 
veje izrezati z drevesa, da ne raznašamo 
okužbe. Pri tem je treba izrezati od dva do 
trikratno dolžino prizadetega dela, vendar 
najmanj od 40 do 50 centimetrov v zdrav 
les, in razkužiti tudi rane v njem. Okužene 
veje je treba previdno izrezati neposred-
no v vrečo ali jih izvleči iz krošnje, da se 
prepreči širjenje okužbe. Vsekakor je treba 
do spomladanskega cvetenja gostiteljskih 
rastlin sanirati okužbe. Dele rastlin, ki jih 
ne moremo zažgati, zakopljemo ali sku-
hamo. 
Okužbo sadovnjaka je treba prijaviti lo-
kalnemu kmetijskemu zavodu (tel.: 373 
05 70 ali 490 22 10), fitosanitarnemu 
inšpektorju (tel.: 499 43 20) ali na dežurni 
mobilni telefon 041/354-405, kjer sta 
omogočeni strokovna pomoč in laborato-
rijska potrditev okužbe.

Vir: Občina Sevnica
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KŠTM Sevnica - Kdo smo in kaj 
delamo 

KŠTM Sevnica je skrajšano ime za Zavod 
za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica. Smo javni zavod, kar 
pomeni, da delujemo v javnem interesu. 
Naš ustanovitelj je sevniška občina, ki 
vsako leto poskrbi za financiranje glavnih 

nalog, ki so nam zaupane. Poleg temeljnih 
neprofitnih nalog se ukvarjamo tudi z 
lastnimi tržnimi dejavnostmi. V ekipi je 
redno zaposlenih 12 delavcev.
Kaj počnemo:
• upravljamo objekte (gospodarimo in 
opravljamo naložbeno vzdrževanje) v lasti 
Občine Sevnica: Ajdovski gradec, sevniški 
grad z grajskim vinogradom in grajskim 
pobočjem in Lutrovsko kletjo, Trški dvorec 
(sedež naše uprave), kulturno dvorano in 
kino, mladinski center, športno dvorano, 
turističnoinformacijsko pisarno, športni 
dom in bazen,
• razvijamo prihodnost dejavnosti na 
območju Pristana in čolnišča Orehovo ter 
Lisce,
• posebno pozornost posvečamo razvoju 
turizma v občini,
• upravljamo smučišče in vlečnico 
Parkirišče na Lisci,
• vsak mesec upravljamo sejem v 
Sevnici,
• izdajamo mesečni lokalni časopis 
Grajske novice,
• opravljamo letne razpise za financiranje 

dejavnosti društev in drugih neprofitnih 
organizacij na področju naših štirih 
dejavnosti ter opravljamo nadzor nad 
porabo javnih sredstev za te namene,
• organiziramo prireditve in sklope 
prireditev: Grajsko poletje, novoletno 
rajanje, dan državnosti, proslave 
ob praznikih, koncertna dejavnost, 
financiramo lutkovni in gledališki 
abonma,
• finančno in vsebinsko podpiramo 
dogodke in prireditve drugih organizatorjev 
v naši občini,
• uresničujemo strategijo razvoja na 
področju kulture, športa, turizma in 
mladinskih dejavnosti.

Za opravljanje dejavnosti se financiramo iz 
občinskega proračuna, 20 odstotkov našega 
proračuna so lastni prihodki, povezani s 
trženjem. Naš cilj je vsako leto povečevati 
lastni delež financiranja.
Moč za delo črpamo iz zavedanja, da smo 
tukaj doma in da lahko sami storimo 
največ za naše okolje in kakovostnejše 
bivanje v njem.

Odprtje prenovljene Športne 
dvorane Sevnica

Športna dvorana Sevnica – dom športnikov 
in inkubator številnih športnih uspehov 
obratuje že 13. leto. S takšno, kot je, 
smo popolnoma zadovoljni, potrebovala 
pa je vzdrževalno obnovo. Zaradi polne 
zasedenosti so prostorske obremenitve zelo 
velike. Predvsem se to pozna v garderobah 
in na igrišču. Uporabljajo jo tudi naši 
osnovnošolci, tako da je zasedena ves dan. 

Počitek si privošči le poleti, ko ni šole, in se 
dejavnosti preselijo na zunanje površine. 
Letos pa tudi tega miru ni imela. Konec 
junija smo začeli delo v vseh prostorih in 
jih končali 20. avgusta.
Največja naložba je bila obnova parketa. 
Dela je opravilo podjetje Parketarstvo 
Pirc, Boštjan Pirc, s. p., iz Krškega. Strošek 
ureditve parketa je znašal 31.977,60 evrov 
z DDV, od tega smo pridobili nepovratna 
sredstva za to od Fundacije za šport 
v vrednosti 8.000 evrov. Parket so na 
dotrajanih mestih zamenjali, zbrusili 

in polakirali. Obnovili smo tudi igralne 
črte in poskrbeli za dobra tla sevniškemu 
športu.
Opravila so se tudi slikopleskarska dela 
v dvorani, na tribunah, v hodnikih, 
garderobah, sanitarijah in v vhodu 

za gledalce. Dela je opravilo podjetje 
Slikopleskarstvo Novak Bojan, s. p., iz 
Sevnice. Pogodbena dela so znašala 
14.860,34 evrov z DDV. Prostori so dobili 
sveže barve in novo podobo.
Glavni vhod smo prijetno popestrili z 
unikatnimi grafiti s tematiko športa. 
Objekt bo opremljen tudi z zunanjimi 
označbami in notranjimi opozorili za 
vzdrževanje reda in čistoče ter drugimi 

posebnimi informacijami. Opremljen bo 
tudi s celovito turistično ponudbo naše 
občine pri vhodu za gledalce in športno 
oglasno desko. Za posladek si boste 
lahko na stenah hodnika ogledali utrinke 
iz zgodovine sevniškega športa. To bo 
pripravljeno do konca septembra. Skupna 
vrednost: 4.200,00 evrov z DDV.
Pred začetkom poletja smo poskrbeli 
tudi za namestitev varovalnega sistema 
(kamere in alarm), kar je stalo 1.440,00 
evrov z DDV, in dnevno in nočno fizično 
varovanje. Izvajalec del je G7 Posavje.
Prostor športne dvorane ponuja tudi 
velike reklamne prostore. Poskušali bomo 
pridobiti čim več podjetij in organizacij, 
ki se bodo odločili za reklamiranje in ki 
mislijo enako kot mi: Skupaj bomo zmogli, 
za našo občino gre!
Prenova pa še zdaleč ni končna. V 
prihodnjem letu se bosta naložbeno 
obnavljanje in nakup nekatere nove opreme 
nadaljevala. Želimo si prenoviti garderobe, 
sanitarije in prostor za prhanje. 
Objekt poleg temeljne naloge predstavlja 
nas in našo občino. Želimo, da bi se gosti v 
njej počutili lepo in da bi zapustili Sevnico 
z dobrimi vtisi. Letos bodo v dvorani 
prvenstvene tekme rokometa in tekme 
prve republiške lige malega nogometa.
Skupna vrednost naložbenega vzdrževanja 
v letu 2007: 52.477,94 evrov z DDV, od tega 
8.000 evrov od sofinanciranja Fundacije 
za šport.

Včeraj zvečer je prišepnila,
da se v preobleki dobro počuti .

Nagovor podžupanje Brede Drenek Sotošek

Nagovor direktorice KŠTM Sevnica

Zadovoljni gledalci
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Odprtje razstave Bere Primc

Slikarska pot Branke-Bere Primc se je 
začela leta 2003, ko se je včlanila  v likovno 
sekcijo Kulturno prosvetnega društva 
Svoboda Celje. Prve slikarske napotke in 
izkušnje v tehniki akvarela je dobila pri 
slikarju Stanetu Petroviču - Čonču. Nato 
je dve leti obiskovala tečaj slikanja pri 
akademskemu slikarju Štefanu Marflaku, 
ki ji je odprl bogati svet oljnega slikarstva. 
Zadnji dve leti slika pod mentorstvom 
akademske slikarke Ivane Andrič Todič. 
Tema, ki vedno znova priteguje njeno 
pozornost, je narava v vsej svoji pojavnosti 

in barvitosti. Njeni najljubši motivi so: 
Cerkniško jezero, soline, polja s cvetlicami, 
tihožitja.
Nekaj svojih del je razstavila tudi v Galeriji 

Grad Sevnica. Kulturni program pa je 
zapolnila učiteljica violine iz Glasbene 
šole Sevnica, Blanka Poziycka.

Poroka v dvorani Alberta Felicijana 

Poroka 30. avgusta ni bila navadna. Bila 
je pripoved razočarane čistilke Marije 
o njenem razburljivem ljubezenskem 
življenju zadnjih let.
Marija je čistilka v domu upokojencev. 
Pred leti ji je umrl mož. Oskrbovanci 
v domu nenehno »stegujejo roke in jo 
otipavajo«. Le Jože je drugačen od drugih. 
On ji piše pesmi in v njih opeva njeno 
lepoto. Začutila je, da je to ljubezen, ne le 
zagotovilo, da bo skrbela za njegov grob, 
ko bo umrl. Kmalu je dobila tudi klic 

direktorice doma, ki je bila posrednica in je 
podprla njegovo zamisel o poroki, za kar je 
dobila Marija 10 dni za premislek. Zanj so 
bili dnevi dolgi, ona si je vzela dovolj časa 

za premislek. Vendar je prehitro prišel črni 
dan. Spet je sledil prizor na pokopališču. 
Govori na pogrebu so bili tako lepi, da se, 
po besedah žalostne vdove, pokojnik sam 
ne bi prepoznal. V upanju, da bo prišel 
kmalu nekdo drug ali se bo iz te ljubezni 
napisala povest, je naša Marija čistila 
hodnike in sobe doma še naprej.

Vir: KŠTM Sevnica

Bera Primc Blanka Poziycka 

RAZPIS
Iz stare skrinje ...

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

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

Avstralec pri ljudeh pod Lisco

Do koder je segalo oko, je bilo nebo 
prekrito z jatami zavezniških letal, letečih 
proti severu. To smo v času, ko se je začel 
majati nemški vojni stroj, večkrat videli. 
Visoko nad letali je bilo videti drobne 
zvezdice, ki so se pomikale v nasprotni 
smeri, ali pa čudno krožile nad letali. 
Nenadoma je nekaj letal začelo goreti in 
se v zloveščem hrupu in vrtenju spuščati 
in padati proti zemlji. Iz padajočih letal 
so švigale črne pike – bili so padalci, ki so 
bili žrtve tistih zvezdic – nemških lovcev. 
Padalce je na zemlji čakala različna usoda. 
Nekaj so jih Nemci takoj ubili , nekaterim 
je uspelo s pomočjo domačinov prebegniti 
k partizanom. 
V tistem času skoraj nihče tod okrog ni 
znal angleško. Če pa se je pojavil angleško 
govoreči vojak, je bila večina prepričana, 
da je padel z neba in je bil pilot sestreljen. 
Tudi za takrat 22-letnega avstralskega 

prostovoljca Jamesa C. Patersona, farmarja 
iz zahodne Avstralije, je obveljalo, da je 
pilot, pa ni bil!

Proti koncu leta 1943 so ga v severni Afriki 
zajeli vojaki Romelovega korpusa. Pot ga 
je vodila prek taborišč v Italiji v Gradec, 
od tam pa v delovno taborišče v Mariboru, 
kjer je ujetnikom uspelo vzpostaviti zvezo 
s partizani. Proti koncu leta 1944 jih je šest 
pobegnilo in po zelo napornih pohodih s 
partizansko enoto se je njihovo število 
povečalo na 36. Nekoč je enota padla v 

nemško zasedo, iz katere sta se rešila le 
James in neki Novozelandec. 
Partizanska enota je medtem prešla na 
Dolenjsko. Jamesu so partizani svetovali, 
naj ostane pri ljudeh pod Lisco, ker so 
vedeli, da tam ni izdajalcev. 
Ko sem ga prvič videl, sem živel z materjo 
in sestrama v Orehovcu, mali gorski vasici 
pod Lisco. Oče je bil takrat v partizanih na 
Dolenjskem. James je sedel za pečjo. Znal 
je z nami vred le nekaj besed nemščine, tako 
da smo se vsaj za glavne stvari sporazumeli. 
Večkrat je prišel, se ogrel, najedel in 
odšel. Skrb za njegovo preživetje je poleg 
naše sprejelo še nekaj družin. Največ se 
je zadrževal pri Razbergerjevih v Orešju, 
Imperlovih na Dolgem rtu, Kranjčevih v 
Jelovcu in zlasti pri Bergantovih v Peklu. 

Se nadaljuje v prihodnji številki ...

Vinko Zalezina

Avstralec pri ljudeh pod Lisco
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Po sledeh naravnega in kulturnega 
bogastva

 PO SLEDEH NARAVNEGA IN KULTURNEGA BOGASTVA OBČINE SEVNICA

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

Železobetonski cestni most čez 
Mirno v Jelovcu

Pomembna tehniška dediščina na naših tleh

Ko se vozimo po Mirnski dolini med 
Boštanjem in Tržiščem, nas v Jelovcu ob 
regionalni cesti Sevnica - Trebnje opozori 
tabla za omenjeni zaselek in tamkajšnjo 
železniško postajo. Že po nekaj metrih 
odcepa se znajdemo pred precej velikim, 
pa tudi že zelo načetim železobetonskim 
mostom čez reko Mirno. Most, ki ravno 
letos šteje častitljivih 70 let, sodi med 
pomembno tehniško dediščino ne le v 
občinskem, temveč tudi v slovenskem 
merilu.  Gradnja omenjenega mostu je 
povezana z gradnjo tedaj pomembne 
železniške proge med Tržiščem in 
Sevnico v letih 1936-1938. Omenjena 
proga je bila načrtovana kot del širšega 
gradbenega programa, po katerem 
naj bi se severovzhodni del Slovenije 
povezal preko Zidanega Mosta, Sevnice, 
Trebnjega, Novega mesta, Črnomlja in 
Vinice s progo Zagreb-Sušak (pri Reki) 
v Vrbovskem, saj smo Slovenci v tedanji 
Kraljevini SHS z rapalsko pogodbo leta 
1920 izgubili dostop na morje. Tako je bil 
odsek Tržišče-Sevnica vključen v tranzitno 
progo oziroma v najugodnejšo zvezo vse 
Slovenije z morjem.

V sklopu gradnje proge je bila v Jelovcu 
zgrajena nova postaja v dolžini 690 m z 
dvema tiroma in postajnim poslopjem. 
Gradbeno podjetje »Inž. Dukič in drug« 
iz Ljubljane, ki je gradilo tamkajšnji odsek 
proge, je v letu 1937 za potrebe dovozov 

do novega postajnega poslopja in domačij 
v Jelovcu in okolici zgradilo za svoj čas 
nadvse sodoben železobetonski most. Po 
pričevanju Matije Jermančiča iz Jelovca je 
most gradilo 20 do 25 delavcev, nadzorni 
vodja gradbenih del je bil g. Podobnik.
Most je bil grajen po tehnologiji, ki je bila 
takrat običajna in sodobna, se je pa v osnovi 
razlikovala od današnjih železobetonskih 
konstrukcij. Osnova gradnje sta bila dva 
velika železobetonska loka, vpeta v bregove 

reke, pod njima pa je na jeklenih nosilcih 
visela velika železobetonska plošča cestne 
površine. Jekleni nosilci, obremenjeni na 
nateg, so bili z ometom zavarovani pred 
vremenskimi neprilikami. Plošča vozišča 
je bila predalčno oblikovana in na zgornji 
strani obložena z lesenimi kockami trdega 
lesa. Leseni tlak na mostu je danes edini 
cestni tlak izdelan iz lesa, ki je še ohranjen 
na Slovenskem. 
Trenutno so v Sloveniji znani le še trije 
takšni mostovi, med katerimi je jelovški 
največji. Mostovi so locirani na Jesenicah, 

v Gozdu Martuljku in v Jelovcu. Četrti 
tovrstni most, ki je do nedavnega stal v 
Podpeči pri Brezovici pri Ljubljani, so 
28. junija 2007 zaradi dotrajanosti podrli. 
Vsekakor gre v primeru teh mostov za 
pomemben način železobetonske gradnje, 
specifičen za svoj čas.
Že od osemdesetih let 20. stoletja dalje 
se na mostu kaže vrsta poškodb, kot 
so odpadanje ometa na vertikalnih 
nosilcih mostu, vdiranje vode v nosilno 
konstrukcijo obeh glavnih lokov, prerjavele 
ograje na mostu in ograje dovozov na most. 
Lesene kocke, iz katerih je narejen cestni 
tlak, izpadajo, nastale luknje pa domačini 
krpajo z nasipavanjem gramoza. Poškodbe 
je nujno potrebno čimprej sanirati in 
urediti redno vzdrževanje objekta.
Železobetonski most v Jelovcu, ki je 
kvalitetno grajen in malo obremenjen, je 
pomemben element gradbene zgodovine iz 
časov prvih začetkov uporabe železobetona 
in pomembna tehniška dediščina, zato 
si zasluži celovito obnovo in redno 
vzdrževanje ter razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena.

Zoran Zelič

Železobetonski most v Jelovcu 
(Foto: Ljubo Motore)

Vozišče mostu
 (Foto: Ljubo Motore)

Most nad reko Mirno 
(Foto: Ljubo Motore)
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Mednarodni obrtni sejem Celje 

Na letošnjem Mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju je sodeloval tudi KŠTM 
Sevnica. Naš prostor v zunanjem 
prostoru ob hali L je bil opremljen z 
lepo urejeno informativno prikolico. 
Namen sodelovanja na sejmu je bil 
predvsem predstaviti ponudnike našega 
območja ter prodaja njihovih izdelkov, 
ob tem pa obiskovalce sejma seznanjati z 
našo raznoliko turistično ponudbo. Kot 
ponudniki so na sejmu sodelovali naslednji 
pridelovalci: Kmetija Hrovat, Konzorcij 
cvička, Vinska klet Mastnak, Gostilna 
Repovž, Celestina Rudi, Androjna Alojz, 
Lekarna pod sv. Rokom, Rudi Ameršek in 
Kmetija Roštohar. 
Vse dni sejma sta bila poleg ponudnikov 
tam tudi turistična informatorja, ki 
sta skrbela za prodajo in promocijo 

izdelkov ter izletniških možnosti našega 
območja. Informativna prikolica je bila 
lepo opremljena, za kar je poskrbela 
Cvetka Jazbec v sodelovanju s ponudniki. 
Sejemski prostor je bil vse dni zelo dobro 
obiskan, še posebno živahno je bilo 
v petek, 14. septembra, ko je bil tako 
imenovani sevniški dan. Na ta dan so se 
iz Sevnice   pripeljali predstavniki KŠTM 
Sevnica, Občine Sevnica, gospodarstva 
in politike  ter ponudniki.  Ob 17. uri sta 
bili predstavitev in degustacija odličnih 
izdelkov našega območja ter promocija 
izletniško zanimivih točk, ki so zelo 
primerne za skupine tretjega življenjskega 
obdobja. To so točke, ki so dostopne 
s prevozi in imajo podeželski pridih z 
ohranjenimi običaji in opravili.
Na sejmu smo razdelili veliko 
promocijskega materiala, pridobili veliko 
stikov za posredovanje ponudb za izlete 

in prodali kar precej izdelkov. Poudariti 
je treba, da smo občino Sevnica vse dni 
predstavljali ponosno in prijetno. Da so 
naša prizadevanja na pravi poti, kaže iz 
leta v leto večji obisk izletnikov iz leta v 
leto. Seveda je treba ves čas veliko delati na 
promociji, izboljševanju naše ponudbe in 
pripravi vedno novih zanimivih izletniških 
točk.

Vir: KŠTM Sevnica

Stojnica naše občine

HOROSKOP
TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Pozitivni podvigi, ki jih uresničujete, 
vas kar presenečajo. V uspehu ne 
pozabite na osebo, ki vam je pomagala 
in se ji reče moj partner. Nagradite ga 
s spoštljivim odnosom. To je vse, kar 
potrebuje. Spet ste pozabili na redno 
telesno  vadbo.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Vsi se občasno nekoliko naveličamo 
vsega. Vendar boste zadevo rešili 
modro in ciljev kar ne bo konec. Ob 
tem ne boste pozabili tudi na osebo, ki 
že dlje časa poskuša biti vaš prijatelj 
ali morda več. V tem mesecu boste to 
odkrili.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
V službi boste razpoloženi. Zelo dobro 
boste vplivali na sodelavce, čeprav se 
tega pravzaprav ne zavedate. Dobro 
voljo vam bodo vračali. Zdravstvene 
težave, ki jih imate, so posledica fizične 
šibkosti. Spoprimite se s težavo in 
uvedite vadbo.

KOZOROG ( 22. 12.-20. 1.)
Oktober vam bo prinesel  novo 
spoznanje nad lastnim življenjem in 
spoznanje o tem, kako dobri ljudje vas 
obkrožajo. Zavedanje tega je bistveno. 
Ne bodo vedeli, zakaj ste jih obdarili. 

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
V službi vam bodo nadrejeni 
prisluhnili. Ne opletajte. Cenjeni so 
ljudje z idejami in rešitvami. To vam 
bo prineslo tudi dobrikanje osebe, za 
katero si ne bi mislili, da vas je sploh 
opazila. Zgodil se vam bo popolni 
romantični večer.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Pustite se končno ujeti osebi, ki vam je 
naklonjena. Ne zavlačujte, ker jo lahko 
še mine. Odpeljala vas bo v sfere, ko 
ne boste vedeli, kaj se dogaja z vami. 
Začutili boste blažen občutek, ki se mu 
reče zaljubljenost.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Vaš partner bo izrekel besede in opravil 
dejanja, na katera boste zelo ponosni. 
V oktobru se vam bo zgodil majhen 
čudež. Zavedajte se, da to ni pogosto v 
življenju, zato se ga veselite in zaužijte 
popolnoma.

BIK (21. 4–21. 5.)
Zdravje vam je naklonjeno, delo poteka 
po ustaljenem delovniku, doma je vse 
v najlepšem redu. To ni samoumevno. 
Razmislite in podarite osebam, ki si 
to zaslužijo, nekoliko naklonjenosti 
in kakšno  lepo besedo. Pričakujte 
nenavadno  lep večer.

DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Ta mesec je pravi, da preidete k dejan-
jem. Vse, kar si le mislite, je res. Ta 
oseba tudi do vas čuti enako. Najbolje 
se bosta pogovorila v kinu. Malce se le 
prepustite, vendar ne pozabite, kdo ste.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Malce prenehajte s to delovno vnemo. 
Dolgoročno se ne splača. Dosegli ste 
cilj. Zdaj si privoščite nekaj prostega 
časa in se posvetite sebi in svojemu 
telesu z razvajanjem. Vključite svojega 
ljubljenega, da bo vse še bolj popolno.

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

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Vedno kaj  vega in nepričakovanega, a 
ne? Nič ne de. Tako ste močni, da bo 
za vas ta težava mala malica. Partnerja 
boste skoraj popolnoma sprejeli v svoje 
srce, sploh po tem, kar pripravlja za vas 
konec meseca. Poljubite ga močno.
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d.o.o.  Skupni podvig Bogdanom Barbičem 
in izvajalcem del družbo Primorje, 
Družbo za gradbeništvo inženiring in 
druge poslovne storitve, d.d. Ajdovščina, 
podpisnik pogodbe je bil generalni direktor 
družbe mag. Dušan Črnigoj. Pogodbena 
vrednost del je 1.191.308,47 EUR brez 
DDV. Most bo dolg cca 150 m in širok 9 
m in bo namenjen prometni povezavi, tudi 
za tovorni promet, med levim in desnim 
bregom reke Save.
Osrednji govornik na slavnostnem podpisu 
pogodb  je bil minister za okolje in prostor 
Janez Podobnik, ki je ob tej priložnosti izrazil 
veliko podporo projektu. Pred slavnostnim 
podpisom je obiskal tudi prostore JP 
Infra, d.o.o., kjer ga je direktorica JP Ana 
Gračner seznanila o poteku del na HE 
Blanca in HE Krško. Slavnostnega podpisa 
na sevniškem gradu so se med drugim 
udeležili državni sekretar pri MOP-u 
mag. Mitja Bricelj, župan Občine Sevnica 
Kristijan Janc,  župan Občine Brežice 
Ivan Molan in župan Občine Krško Franci 
Bogovič, dr. Žiga Andoljšek, gen. direktor 
direktorata za javno premoženje pri 
ministrstvu za finance, dr. Igor Šalamun, 
generalni direktor direktorata za energijo 
pri ministrstvu za gospodarstvo ter številni 
gostje.

Vojka Alif

prispevki in reportaže

Srečanje DU Tržišče s pobratenim 
društvom Pragersko

Letos je bilo naše društvo gostitelj 
pobratenega društva s Pragerskega. Naš 
cilj je bil popeljati goste na ogled naše lepe 
Dolenjske, predvsem pa druženje, zabava 
in dobro počutje. 
Na redni seji odbora smo se kar težko 
odločili, kdaj in kam bi popeljali naše 
goste. Predlagani datum je bil 16. junij, 
cilj pa naj bi bili Gorjanci. Čeprav je bilo 
za tisto soboto napovedano slabo vreme, 
smo se zbudili v čudovitem jutru. Kakšen 
oblaček je že plaval po nebu, ampak ni 
bilo nič resnega. Kamen se nam je odvalil 
od srca, saj nam je bilo naklonjeno tudi 
vreme.
Naše goste smo pričakali pred gostiščem 
Majcen v Ulčniku. Srečanje je bilo zelo 
prisrčno in veselo, saj nekatere veže že 
dolgoletno prijateljstvo. Kako tudi ne, saj 
smo z DU Pragersko pobrateni že 34 let. 
Naše goste so pozdravili podžupan Rudi 
Dobnik, predsednik KS Tržišča Janez 
Kukec in naš predsednik DU Vinko Sitar. 
Med tem smo se vsi okrepčali z obloženimi 
kruhki in se sladkali s čudovitim pecivom, 
ki so ga pripravile naše članice. Seveda 
niso manjkali niti aperitivi, kavica in sok. 
Harmonikarja Forti in Zlatko sta ves čas 
skrbela za dobro voljo.

Nato smo se vsi odpeljali na Malkovec, 
kjer so si gostje pod vodstvom Cvete 
Blažič ogledali okolico in se seznanili z 
zgodovino Malkovca in okolice. Od tam 
smo se odpeljali proti Gorjancem, kjer 
nas je pri Miklavžu čakala okusna malica. 
Po ogledu okolice smo se odpeljali nazaj, 
tokrat na Trdinov vrh, kjer smo si ogledali 
spominska obeležja. Pozvonili smo tudi 
na zvonec cerkvice sv. Gere. Pravijo, da 
če si takrat kaj zaželiš, se ti ta želja tudi 
uresniči. Verjetno je to samo pregovor, 
ampak v vsakem od nas so skrite želje in 
malce vraževerja. Nato smo se odpeljali 
še do Gospodične. Vsi smo hiteli do 
studenčka mladosti, kjer izvira čudovita 
voda. Staro izročilo pravi, da se, če si z 
njo umiješ obraz, pomladiš. Toda o tem 
nismo popolnoma prepričani. Potem se je 
nenadoma ulil dež, tako da smo se kar hitro 
odpravili proti dolini. Tokrat proti Mirni 
vasi, na turistično kmetijo Lamovšek. Tam 
smo končali naše druženje. Po okusnem, 

poznem kosilu smo se še malo poveselili, 
zapeli in zaplesali. Skratka, imeli smo se 
lepo in čas je kar prehitro minil, morali 
smo se posloviti, saj je goste čakala še 
dolga pot domov. Obljubili smo si, da se 
prihodnje leto vidimo na Pragerskem.
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri 
organizaciji tega srečanja, se zahvaljujemo 
za trud in prizadevanje. Posebno še Cveti 
za vodenje izleta in gostišču Majcen.

Odbor DU Tržišče

Pomembni pogodbi za HE Blanca 
podpisani

V poročni dvorani sevniškega gradu 
sta  bili 29. avgusta 2007 podpisani dve 
pogodbi, pomembni za nadaljevanje del 
ob izgradnji HE Blanca, drugega člena v 
verigi spodnjesavskih elektrarn. Pogodbo 
za izvedbo gradbenih del za akumulacijski 
bazen na HE Blanca – 1. razpisni sklop 
so podpisali  v imenu naročnika del 
direktorica JP Infra, d.o.o. Ana Gračner 
in  direktor HSE, d.o.o. Skupni podvig 
Bogdan Barbič. Podpisnik izvajalca del 
je bil direktor družbe NIVO, gradnje in 
ekologija, d.d. Celje, Danilo Senič, dela 
bo sicer izvajal konzorcij NIVO, d.d. Celje 

in CGP, d.d. Novo mesto. Pogodbena 
vrednost del znaša 18.955.651,90 EUR 
brez DDV. Gradbeno dovoljenje za 
akumulacijski bazen je bilo pridobljeno 
konec avgusta  letos, dela so se pričela v 
začetku septembra. Bazen zavzema del 
savske struge med pregrado HE Boštanj in 
pregrado HE Blanca, njegova površina je 

kar 130 ha,  razteza se na  cca 9 km in je 
približno za tretjino večji in daljši kot bazen 
pri HE Boštanj, zato bodo gradbena dela 
precej zahtevnejša kot na »predhodnici« 
HE  Boštanj.  
Hkrati je bila podpisana tudi pogodba  za 
izgradnjo mostu čez jezovno zgradbo HE 
Blanca, podpisana med direktorjem HSE 

Podpisniki pogodbe: Danilo Senič, direktor družbe 
NIVO, gradnje in ekologija, d. d., Celje, Ana 
Gračner, direktorica JP Infra, d. o. o., in Bogdan 
Barbič, direktor HSE, d. o. o., Skupnega podviga 
(Foto: Arhiv Infra)

Mag. Tatjana Colnar, predsednica nadzornega 
sveta JP Infra, d. o. o., mag. Mitja Bricelj, državni 
sekretar na MOP, direktorica JP Infra, d. o. o., 
Ana Gračner in minister za okolje in prostor Janez 
Podobnik v prostorih JP Infra, d. o. o. 
(Foto: Arhiv Infra)

Lisca poje

Na Lisci se tradicionalno vsak drugi konec 
tedna v septembru zbiramo planinci, pevci 
in pohodniki, in sicer že od leta 2002. Tudi 
letos se je zbralo osem pevskih zborov in 
veliko planincev. Prireditev je popestril 
gledališki igralec s prebranimi teksti iz 
knjige Blaža Jurka.   
              Jože Prah

(Foto: Ljubo Motore)
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Guča 2007

Kulturno društvo Godba Blanški 
vinogradniki se je na povabilo 
organizatorjev prireditve 47. dragačevski 
sabor trobentačev odzvalo in odpotovalo 
na gostovanje v Gučo v Srbiji.
Nastopili smo na glavnem prizorišču v 
sklopu programa, prav tako tudi Pihalni 
orkester Slovenskih železnic Zidani Most 
in koroški Brass Band Dravograd.

Organizator nam je omogočil zelo prijetno 
bivanje, gostoljubnost in dobro počutje.
Vsi godbeniki in godbenice smo doživeli 

Gučo kot obiskovalci in nastopajoči, na 
kar smo ponosni in moramo priznati, da 
nas je vse skupaj tudi očaralo.
Sodelovali smo tudi v sprevodu najmanj 
45 skupin iz celotne Srbije, Makedonije, 
Bosne in Hercegovine, Slovenije in celo 
Severne Amerike.
Fotografirali in snemali so nas z vseh 
strani, saj smo bili nekaj posebnega zaradi 
diatoničnih
harmonik v godbeni zasedbi, kar je med 
snemanjem opazil tudi snemalec televizije 
Pink. 

V nedeljo dopoldne smo organizatorju 
izročili darila: županovo vino, bakreno 
plaketo z znakom organizatorjev Guče, 
zemljevidni obris Slovenije z oznako Blance 
in znak naše godbe – izdelek našega člana 
Bojana Jankoviča.
Tudi na našo zvesto vodnico Majdo nismo 
pozabili in prejela je častni znak naše 
godbe.
Hvala vsem, ki ste pripomogli k izpeljavi 
projekta Guča 2007, še posebno občini 
Sevnica, KŠTM Sevnica in našemu 
prevozniku.
 

Roman Kragl, predsednik godbe

Zelo dobro obiskana 
krvodajalska akcija

V naši občini smo imeli znova krvodajalsko 
akcijo, in sicer 20. in 21. avgusta v 
Osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici 
in 22. avgusta v Osnovni šoli v Krmelju. 
Akcijo je organiziralo Območno združenje 
Rdečega križa Sevnica. Osebno je bilo 
pozvanih 1720 aktivnih krvodajalcev, 
odzvalo se jih je kar 397. To je več kot v 
poletni akciji lani, v Krmelju kar dobro 
tretjino več. Med krvodajalci je čedalje 
več novih mladih krvodajalcev, kar je zelo 
pohvalno in spodbudno. Na RK Sevnica so 

ponosni na številne redne krvodajalke in 
krvodajalce ter vse, ki so se za darovanje 
pogumno odločili prvič. Hvaležni so tudi 
osnovnima šolama Sevnica in Krmelj, kjer 
so krvodajalske akcije, saj organizatorjem 

ponujajo brezplačen prostor, in vsem 
prostovoljcem Rdečega križa, ki delujejo 
na tem področju, pa tudi Hotelu Ajdovec in 
gostišču Barbara, kjer so pripravili okusne 
malice. Prav krvodajalske akcije v poletnih 
mesecih so, predvsem zaradi pogostih 
in hudih prometnih nesreč, izjemno 
pomembne, zato območno združenje 
RK Sevnica izreka zahvalo vsem tistim 
izjemnim ljudem, ki prostovoljno in brez 
plačila darujejo kri in vsak dan rešujejo 
sočloveku zdravje pa tudi življenje.
      
  Mojca Pinterič KrajncTudi tokrat je prišlo na krvodajalsko 

akcijo veliko novih, mladih krvodajalcev.

Uživanje krajanov ob jezeru

Krajani že izkoriščajo nove možnosti za 
preživljanje prostega časa na novonastalem 
jezeru boštanjske hidroelektrarne in ob 
njem.
Medtem ko KŠTM Sevnica, ki med drugim 
pripravlja tudi idejni načrt za čolnišče 
Orehovo in predlog odloka o plovnosti 
na tem območju, samoiniciativni krajani 
Orehovega, Kompolja in Šmarčne že 
preskušajo možnosti, ki jim jih daje 
novooblikovana pokrajina za preživljanje 
prostega časa ob lepem vremenu na vodi. 
Vroče julijske nedelje se je družba 
20 udeležencev prvič v promocijski 
turistični vožnji v organizaciji Staneta 
Mesojedca s Kompolja na splavu, ki 
ga je samoiniciativno izdelala družina 
Silva Levstika s Šmarčne, kar pet ur ob 
zvokih harmonike, čevapčičih, cvičku in 
sladkih dobrotah družila na gladini Save. 
Dvaindevetdesetletni Levstikov ata je 
dejal: »Lepšega nedeljskega popoldneva 

si ne moreš želeti.« Tam smo bili tudi 
predstavniki Boštanja, Lisičjih Jam, 
Kompolja in Šmarčne. V omenjenem 
času je bilo mogoče prepluti celoten 
krog plovnega območja z najmanjšim 
pogonskim motorjem. Večja skupina 

mladih se je ob tem tudi hladila s skoki 
v vodo in plavanjem. Menili so, da je bila 
Sava tisti dan čistejša od Krke dolvodno od 
Novega mesta. Zanimivo bi bilo opraviti 
analizo vode v teh vročih poletnih dneh, 
potem ko se odpadne vode iz celjskega 
in laškega bazena pretakajo skozi nove 
čistilne naprave.
Ob vročih koncih tedna je bilo še nekaj 

ponovitev prijetnih druženj. Torej, začetki 
so obetavni, mogoče pa je, da bodo 
prestrogi omejitveni predpisi že v kali 
zatrli samoiniciativni pogum nekaterih 
neskomercializiranih navdušencev.

Janez Levstik

Šahisti Krmelja spet za šahovnico

Poletne počitnice niso odvzele borbenosti 
krmeljskim šahistom, ki so se krepko 
spoprijeli na hitropoteznem turnirju za 
mesec avgust za pokal Krmelja.
A tokrat je pravo vrednost pokazal 
Zvonko Mesojedec, ki je z 8 1/2 točkami 
osvojil prvo mesto, drugo mesto pa sta si 
razdelila Andrej Brcar in Branko Keber s 
7 točkami.
V skupnem vrstnem redu pa še vedno vodi 
Andrej Brcar pred Zvonkom Mesojedcem, 
na tretje mesto pa se je prebil Bojan 
Blažič.
    Dušan Močnik
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Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica

Prihaja jesen in začenja se peto študijsko 
leto Univerze za tretje življenjsko obdobje 
U-3 v Sevnici. Predavanja bodo tako kot 
doslej v torek, ob 9. uri, v Kulturnem 
domu v Sevnici. Prvo predavanje bo 2. 
oktobra ob 9. uri. Naša gostja bo tokrat 
gospa Spomenka Hribar. Mislimo, da je ni 
treba posebej predstavljati, saj nam je vsem 
znana po svojih razmišljanjih o preteklem 
in sedanjem času v Sloveniji.

Vse dosedanje študente vabimo, da spet 
začnete redni študij, hkrati pa vabimo 
vse, ki si želijo preživeti del dneva v naši 
družbi, spoznavati računalništvo, se učiti 
tujih jezikov, slikanja, ustvarjanja in se 
gibati, da se nam pridružijo.
Članarina za šolsko leto 2007/08 je 20 
evrov. V torek, 2. oktobra, bomo razdelili 
tudi načrt predavanj za to šolsko leto, 
poročilo o študijskem letu 2006/07 in 
prijavnice za krožke. Ti se bodo začeli 
takoj, ko bodo prispele vaše prijavnice in 
bomo uskladili termine.
Vljudno vabljeni!

Prireditev DIS 1941–1945

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 
je v soboto, 9. septembra, na dvorišču 
nekdanjih hlevov in konjušnic nekdanjega 
gradu Rajhenburg v Brestanici pri Krškem 
organiziralo osrednjo prireditev ob dnevu 
izgnancev in 62. obletnici vrnitve iz 
izgnanstva in begunstva ter zmage nad 
fašističnim in nacističnim nasiljem.
Tu je bilo leta 1941 največje zbirno 
taborišče za izgon Slovencev. Prireditve 
se je udeležilo več kot 6000 izgnancev, 
beguncev, prisilnih delavcev in drugih 

žrtev vojnega nasilja ter njihovih svojcev.
Predsednica DIS 1941–1945, prof. Ivica 
Žnidaršič, je imela vsebinsko bogat govor 
o obnovi teh nekdanjih grajskih hlevov 
in konjušnic, kjer so ležali izgnanci. 

Zmotno je mnenje, da so izgnanci leta 
l941 bivali v gradu Rajhenburg, res pa je, 
da je bil v gradu nemški štab. Izgnance 
so le evidentirali, dobili so svetinice s 
številkami, potem pa so jih takoj napotili 
v hleve. Omenila je tudi povračilo gmotne 
škode in to, da se prisilno izgnanstvo v 
tujino ne bi nikdar več ne ponovilo.
Slavnostni govornik je bil Karl Erjavec, 
minister za obrambo Republike 
Slovenije.

Janez Janko BlasPredsednica DIS, Ivica Žnidaršič, 
med izgnanci (Foto: Ciril Golouh)

Letovanje otrok

V četrtek, 23. avgusta, je odšlo na 
enotedensko letovanje na Debeli Rtič 
osem otrok iz socialno ogroženih družin 
iz naše občine. To je bila skupna akcija 
podjetja Engrotuš in Rdečega križa 
Slovenije, ki sta tako letos omogočila 
letovanje 500 otrokom. V mladinskem 
zdravilišču in letovišču Debeli Rtič so v 
zadnjem letošnjem terminu gostili 150 
otrok iz vse Slovenije, med njimi tudi 
osem otrok, starih od 8 do 15 let, iz naše 
občine. Organizirali so avtobusni prevoz 
do tja in zanimiv program z izkušenimi 
vzgojitelji in animatorji. Verjamemo, da 
so se otroci tam dobro počutili in tako z 
novimi prijetnimi spomini končali letošnje 
počitnice.

Mojca Pinterič Krajnc

Piercing - strast in tabu

Produkcija K. N. O. F. pripravlja igrani 
kratkometražni film o piercingu med 
mladimi. Ekipo igralcev in pomočnikov 
snemanja sestavljajo mladi navdušenci 
za film in igro iz različnih vrst, glavna 
igralka v filmu je Anja Drobne. Kamero 
obvladujeta vodji projekta Mojca Metelko, 
absolventka kulturologije in antropologije, 
in Romanca Zupančič, dijakinja na 
medijski šoli. Snemanje smo začeli 
28. julija na MetalEVU v MC Sevnica, 
nadaljevali pa smo na različnih lokacijah 
po Sevnici. 

Iz mojega dnevnika

3. 9. 2007
Prvi šolski dan. Namesto v šolo se 
odpeljemo za teden dni v Fieso. Misel, da 
si bom še za teden podaljšala počitnice, je 
čudovita. Sončno vreme, lesket morja vabi, 
da bi skočila v vodo. Razdelitev po sobah 
doma Breženka (dom je dobil ime po 
polžku, kar sem ugotovila kasneje). Sledi 
popoldanski sprehod do Pirana in ogled 
znamenitosti: trdnjave, Tartinijevega trga, 
cerkve svetega Jurija ...).
4. 9. 2007
Ponoči in dopoldan je deževalo, nekoliko 
se je ohladilo. Del dopoldneva preživimo 
v učilnici. Pogovarjamo se o živalstvu 
v priobalnem pasu. Zatem  imamo  
lokostrelstvo. Zanimivo. Zmagal je Jure, 
v sosednji skupini pa Klemen. Popoldan 
orientacijsko spoznavanje  rastlinstva v 

Film govori o dnevu/ih najstnice, ki 
okleva med lastno željo in strahom pred 
starši. Film bomo prikazovali na različnih 
prireditvah, v različnih krajih, na ogled 
bo tudi na spletni strani Društva K. N. 
O. F. Prijavili ga bomo na razne državne 
in mednarodne festivale in natečaje. 
Če te karkoli zanima ali bi se rad/a 
pridružil/a, nam piši na elektronski naslov 
(drustvo@knof.si /www.knof.si /Mojca 
Metelko).

Mojca Metelko

okolici doma (lovor, oleander, rožmarin). 
Zanimiv večer , popestri ga Matjaž 
(nekdanji jadralec), ki razlaga o jadranju. 
5. 9. 2007
Dobimo malico in se odpravimo na pohod. 
Iz Fiese gremo v Strunjan, nato na Beli križ, 
zatem skozi 550 m dolg predor v Portorož. 
Zanimivo. Iz avtomobila ne bi nikoli 
videla, da obstaja kak predor, v katerem 
je  nekoč potekala ozkotirna železnica od 
Trsta do Poreča. Vrnemo se v času kosila. 
Noge so malce težke, za nami je 10-12 km 
pešačenja. Po kosilu, v času usmerjenega 
prostega časa, stečemo do morja. Plavamo, 
čeprav je malce sveže. Popoldansko učenje 
nadaljujemo v bližnjem nasadu oljk. 
Najbolj si bom zapomnila istrsko belico, ki 
je bila izredno polna oljk. Sicer je več kot 
10 različnih vrst oljk. Večer zaključimo s 
predavanjem o potapljanju. 
6. 9. 2007
Dopoldan preživimo na obali. Raziskujemo 
priobalni, bibavični pas. Pri  raziskovanju 
nam pomaga profesionalni potapljač. 
Zbiramo material za akvarij. Popoldan 
preživimo ob plezalni steni. Večerni 
sprehod do Pirana je super.
7. 9. 2007
Zadnji dan. Z ladjo, ki sprejme 190 
potnikov, plujemo ob obali in si ogledujemo 
slovensko obalo. Plujemo mimo Izole in 
Kopra do Debelega Rtiča  ter nazaj do 
Portoroža in Pirana, kjer pristanemo. 
Kosilo, nato odhod proti domu. Škoda.

Tajda Novšak, 8.a, OŠ Boštanj



16 Oktober 2007

turistična zveza občine Sevnica

Zapojmo pr’jatli

Na Preski so se že šestič zapored drugo 
septembrsko nedeljsko popoldne zbrali 
ljubitelji slovenske ljudske pesmi. Prireditev 
z naslovom Zapojmo pr’jatli je kljub trgatvi 

privabila številne obiskovalce. Na osrednji 
prireditvi so se poleg domačih ljudskih 

pevcev Fantov s Preske predstavile skupine 
ljudskih pevcev in godcev iz različnih krajev 
Slovenije, za smeh sta poskrbela znana 
humorista Strašna Jožeta. Obiskovalce 
je med drugim v imenu občine Sevnica 
pozdravila podžupanja Breda Drenek 
Sotošek. Prireditveni prostor, ki je kmečko 
dvorišče in zato prireditvi doda poseben 
čar, se je po koncertu spremenil v prostor 
za prijetno druženje ob žlahtni kapljici 
in dobrotah domačih gospodinj. Koncert 
sta spremljali razstava čipk in razstava 

Fantje s Preske, pobudniki tradicionalnega 
koncerta na Preski (Foto: Nataša Novšak)

Strašna Jožeta, Jože Kranjc in dr. Jože Robida 
v vlogi humoristov  (Foto: Nataša Novšak)

sadja. Razstavo čipk je na skednju kmetije 
Hrovat pripravilo Klekljarsko društvo 
Cvetke iz Žirov, ki ohranja eno najstarejših 
umetnosti na Žirovskem. Razstavo starih 
vrst sadja je na toplarju pripravil Grm Novo 
mesto – Center biotehnike in turizma. 
      

Anka Lisec

Med gostujočimi skupinami so bili tudi 
ljudske pevke Šmarjetke (spredaj) in 
ljudski pevci iz Blagovice (v ozadju) 

(Foto: Nataša Novšak)

Uspešna Telška žetev

Čudovito, čeprav skoraj malo prevroče, 
julijsko nedeljsko popoldne je privabilo 
množico obiskovalcev na Telče, kjer so 

skupaj z nami preživeli v družbi ljudskih 
pevcev in plesalcev. Člani KŠD Telče in 
Ljudske pevke s Telč smo že četrtič priredili 
srečanje ljudskih pevcev z naslovom 
Telška žetev. Letošnje prireditve se je 
udeležilo devet skupin, ki tako ali drugače 
ohranjajo ljudsko pesem – s petjem, 

igranjem na glasbila ali plesom. Tako so 
se na srečanju poleg pevcev predstavili 
tudi inštrumentalna in folklorna skupina. 
Prireditev je bila resnično bogata in 
prijetna za vse udeležence, nastopajoče in 
poslušalce. Posebno sta nas vse navdušila 
humoristična obiskovalca Martin in 
Micka, ki sta s svojimi hudomušnimi vložki 
predstavila življenje in delo na kmetiji 
v preteklosti. Vlogi sta odlično odigrali 
članici društva in skupine Ljudskih pevk s 
Telč Zdenka Slapšak in Martina Mavrič.

Prireditev je resnično lepo uspela, za vse 
se moramo poleg prizadevnim članom 
in članicam zahvaliti tudi našim zvestim 
sponzorjem, ki nas pri našem delu redno 
podpirajo.

Na srečanju so nastopili: Pleteršnikovi 
ljudski pevci iz Pišec, Ljudske pevke 
Čebelice iz Mirne Peči, Ljudske pevke z 
Razborja, Fantje s Preske, Ljudske pevke 
Šmarjetke iz Šmarjete, Folklorna skupina z 
Razborja, Ljudske pevke Pušeljc, Bučenski 
Ramplači in Ljudske pevke s Telč. 

Zvonka Mrgole

igranjem na glasbila ali plesom. Tako so 

Na srečanju so nastopili: Pleteršnikovi 
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šolski zvonec

Osnovnošolski planinski tabor 
Kamniška Bistrica 2007

Mladi sevniški planinci so se izognili hudi 
vročini.
Letošnje poletje je tradicionalno potekal 
planinski tabor, ki je bil namenjen 
osnovnošolcem iz občine Sevnica in 

okolice, ki ga je organiziral mladinski 
odsek Planinskega društva Lisca Sevnica. 
Potekal je od 14. do 21. julija v Kamniški 

Bistrici. Udeležilo se ga je 47 mladih 
planincev z željo, da aktivno preživijo 
teden dni v naravi, pod šotorskimi platni 
in brez staršev. Posebnost letošnjega 
tabora je bilo vreme, saj je prav ta teden 
Slovenijo zajel vročinski val, ki pa v dolini 
Kamniške Bistrice na srečo ni dosegal 
maksimalnih temperatur. Udeleženci so 
osvojili kar nekaj lepih vrhov Kamniško-

Savinjskih Alp, hkrati pa so pridno nabirali 
izkušnje iz orientacije, vozlanja, planinske 
opreme, prve pomoči in nekaterih drugih 
tem planinske šole. Ob popoldnevih so 
potekala razna športna tekmovanja in 
druge prostočasne dejavnosti. Večere so 
preživljali ob tabornem ognju, ob igrah 
in petju, izborih za miss in mistra tabora, 
karaokah, praznovali pa so tudi pravo 

mongolsko novo leto z obiskom božička 
in jelenov. Za udeležence je skrbelo 19 
članov vodstva tabora, med katerimi 
so bili izkušeni planinski vodniki in 
vodnice, pomočniki, pedagoginji, bodoča 
zdravnica in kuhar. Teden je hitro minil in 
udeleženci so se dobre volje vrnili v objeme 
svojih staršev, vodstvo pa že razmišlja o 
prihodnjem taboru, ki bo poleti 2008.

Matic Železnik, vodja tabora

Moj delovni dan

Ob šestih vstanem,                                 
se hitro oblečem, 

v kopalnico skočim,
da lase si poravnam,

nato pa k zajtrku odcapljam.

Ob sedmih sem že na poti,
na mali ljubki poti,

ki pelje me do križišča
in ne do parkirišča.

Tam vljudno avtobus počakam,
da odpelje me v šolo,
kjer veliko se učim,

pri telovadbi pa energijo sprostim.

Ko konec je pouka,
odpeljem se domov,

tam pa mamica me čaka,
da kosilo brž pojem.

Ko mamica odide,
nalogo naredim,

kar je bilo v šoli, ponovim,
potem pa se učim.

Ko ura osem je,
v kopalnico odidem,

da se uredim
in ob deveti uri
že trdno spim.

Nastja Karlič, 7.r., 
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Savinjskih Alp, hkrati pa so pridno nabirali 

Kako preživljamo počitnice otroci v 
Brezju 

Vsako leto skupaj z bratom Jernejem in 
prijateljico Tino pripravimo nekaj, kar 
popestri dneve vaščanom Brezja. Na pomoč 
nam večkrat priskoči tudi sestrična.
 Že kar nekaj let zapored, približno trikrat 
na leto, izdajamo vaški časopis Brezlan. 
Pišemo o aktualnih dogodkih v Brezju, v 
njem je nekaj za razvedrilo, dodamo tudi 
kakšen kuharski recept. V zadnji številki 
smo največ prostora namenili poroki 
sosede in šrangi, ki jo je pripravil brat 
Jernej, kot edini fant v vasi. Jaz sem mu 
pomagala kot dr. Sršenova. Vsi vaščani 
so zelo veseli, ko jim Brezlana prinesemo 
domov. Zmeraj nam podarijo kakšno 
čokolado. Ker imamo v vasi čebelarja, 
včasih dobimo tudi med. 
Vsako poletje in pred novim letom pa 
se vaščani Brezja zberemo skupaj na 

nekakšni zabavi, ki jo pripravimo otroci, 
imenovani Komarji. V nedeljo zvečer smo 
se zbrali pri nas doma. Vseh skupaj nas je 
bilo čez dvajset. Komarji smo na začetku 
zapeli našo »komarsko« himno, zaigrali 
nekaj skečev, povedali nekaj šal in za 
konec pripravili različne igre; tekmovanje 
v pojedini, štafetno igro, podajanje z 
vodnimi balončki in še kaj. Bilo je zelo 
zabavno.
Želim si, da bi se na tak način še velikokrat 
srečali in tako popestrili življenje v naši 
mali vasi.

Barbara Fister, 8. r., OŠ Krmelj
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šolski zvonec

Začetek šole

Sredi počitnic sem razmišljala, kako bom 
3. septembra šestič prestopila šolski prag.
Končno sem to dočakala. Pred vhodom 

šole nas je pričakala nova ravnateljica. To 
je bila ga. Vesna Vidic Jeraj. Letos je kar 
veliko sprememb. Od prvega do četrtega 
razreda imamo samo en oddelek. No, pa 
saj to ni nič slabega.

Vsi smo se posedli vsak v svojo klop, dobili 
smo nove učbenike, s katerimi se bomo 
sprehajali od predmeta do predmeta.
Razredniki so nam povedali kar nekaj 
sprememb in zelo pomembnih stvari. 
Kmalu je bila na vrsti malica. Po njej 
pa smo vsi skupaj pregledali urnik in 
predmete. Čas je zelo hitro minil. Ko je 
zazvonil zvonec, pa je bilo prvega šolskega 
dne že konec.    

novinarski krožek                                         
                    Špela Švab, 6.a, OŠ Boštanj

Spet skozi šolska vrata

Ponedeljek, 3. september. Oh, spet ta šola! 
Razmišljam. Saj sploh ni tako hudo. Po 
eni strani sem kar vesela, da je spet tu 
marsikomu dobra stara šola. 
Počitnic torej ni več. Po dveh mesecih  jih 
je prav zares konec. A dovolj grenkobe, ker 
je realnost drugačna.
Vesela sem bila, saj sem spet videla sošolke 
in sošolce, prijateljice in prijatelje, pa celo 
učitelje sem malo pogrešala.
Na ta veliki dan nas je najprej pozdravil 
bivši ravnatelj šole, nato pa je besedo 
prevzela nova ravnateljica, ga. Vesna 
Vidic Jeraj, in nam zaželela dobrodošlico. 
Prav gotovo bo ta dan ostal v spominu 
prvošolcem, ki so skozi šolska vrata stopili 
prvič, zdaj pa se bo to ponavljalo devet 
dolgih ali kratkih, lepih in manj lepih let. 
Vsak jih bo doživljal drugače, a vsem bodo 
nepozabna.

Tjaša Rupar, 7.a, OŠ Boštanj

Moje počitnice

Tako, še danes grem v šolo in potem 
veselo na morje. Ker vsako leto hodimo 
v isti kraj, se mi dozdeva, da je čas enega 
leta, ko sem zapustila prijateljice v tem 
kraju, minil tako hitro, kot da bi od tam 
odšla pred enim tednom. Seveda so še 
prej minili trije tedni, polni aktivnosti 
in prijetnega druženja. Niti nisem tako 
žalostna zapustila otoka Brača, saj sem 
se že vnaprej veselila štirinajstdnevnega 

letovanja v Nerezinah. Ampak, ker čisto 
vedno ne gre vse po načrtih, se je tokrat 
tudi meni zalomilo. Po tem, ko me je 
zvečer močno bolela glava, sem zjutraj 
namesto v Nerezine odpotovala v celjsko 
bolnišnico, skupaj z mojim meningitisom. 
Ne bom pisala o občutkih, ker skušam tisti 
teden kar najhitreje pozabiti. Počitnice 
sem zaključila s prijetnim praznovanjem 
svojega rojstnega dne. Potem pa sem tisto 
noč imela grozne sanje. Sanjalo se mi je, 
da moram že v šolo. Zjutraj pa ugotovim, 

da to niso sanje, ampak 3. september, 
prvi šolski dan. V šolo sem se odpravila 
z mešanimi občutki. Kar nekajkrat sem 
med počitnicami namreč pomislila na 
spremembe, ki nas čakajo kot šestošolce. 
Novi predmeti in novi učitelji, selitve iz 
razreda v razred, nova ravnateljica … Še kaj 
drugega? Zaenkrat ne. Upam pa, da nam 
bo to šolsko leto prineslo čim več lepih 
ocen in novega znanja.

                                      novinarski krožek
       Eva Kotar, 6.a, OŠ Boštanj

Prvi šolski dan

V ponedeljek, 3. 9. 2007, se je zopet pričel 
pouk. Vsi smo že nestrpno čakali, da se 
spet vidimo s svojimi sošolci, prijatelji 
in da v svoje glave dodamo nekaj novega 
znanja.  Na OŠ Krmelj smo prvi šolski dan 
pričeli ob 9. uri. Tega sem bila vesela, saj 
sem se še enkrat lahko dodobra naspala. 
Ko sem zjutraj prišla v šolo, sem takoj zašla 
v pogovor s sošolci. Seveda smo govorili o 
počitnicah in  o tem, kaj vse smo počeli v 
teh dveh mesecih. Ko je bilo ravno najbolj 
zanimivo, nas je naš ravnatelj povabil k 
vhodu, kjer smo se zbrali vsi učenci od 

petega do devetega razreda. Zelo sem bila 
vesela, da sem spet srečala svoje prijatelje, 
nenazadnje pa tudi učitelje. Za začetek 
slovenska himna, potem ravnateljev 
pozdrav in nagovor policista. Vse nas sta 
spomnila na pravila, ki se jih moramo držati 
v šoli in na cesti. Vsi smo zbrano poslušali, 
ker nam varnost na cesti veliko pomeni. Po 
poučnem uvodu so nas naše razredničarke 
in razrednik povabili v razred. Takoj ob 
vstopu v našo učilnico sem se počutila 
zelo lepo in bila sem ponosna sama nase, 
saj sem zakorakala že v sedmi razred. V 
razredih smo se  pogovarjali o počitnicah, 
o delu, ki nas čaka skozi to šolsko leto, o 

hišnem redu in še o čem. Spet bo naporno, 
ker se je pričela šola. Domače naloge, testi, 
spraševanja ... Čeprav nikomur od nas to 
ni najbolj všeč, smo vseeno pripravljeni na 
vse, kar nas čaka. Po malici smo imeli tri 
ure pouka. Srečali in pogovorili smo se še 
z ostalimi učitelji. Prvi šolski dan je minil 
zelo hitro, skorajda prehitro. Začetek 
mi je bil zelo všeč, saj sem ga potihem 
že nestrpno čakala. Doma mi je postalo 
dolgčas, v šoli pa mi nikoli ni, saj so vedno 
nove prigode, ki jih ušpičimo skupaj s 
sošolci in prijatelji.

Sara Močnik, 7. r., OŠ Krmelj
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šport in rekreacija

Športno-plezalni tabor Slatna 2007

Tabor v Slatni je potekal od 25. 7. 2007 
do 29. 7. 2007 pod okriljem ŠPO Aranea. 
Na taboru nas je bilo 10 (2 obiskovalca, 1 
otrok in 7 članov ŠPO Aranea). Za prevoz 
smo poskrbeli sami, saj sta nas z veliko 
dobre volje naokrog prevažala Rok Brilej 
in Vesna Novak.
Spali in kuhali smo v planinskem zavetišču 

na Slatni. Skupaj smo poskrbeli za to, da 
smo imeli kaj hrane na mizi. Vsak večer smo 
se dogovorili za naslednji dan, kam gremo 
in kaj vse bomo počeli. Prišlo je do manjših 
odstopanj, saj se naša predvidevanja glede 
plezališč niso do potankosti uresničila, 
ker jih nismo poznali. Tako smo se morali 
sproti prilagajati danim situacijam. Skoraj 
vsak večer smo se družili ob tabornem 
ognju, kjer smo prepevali in se pogovarjali 
o dogodkih dneva, ki je bil za nami.
Plezali smo v plezališčih Bohinj, Trenta, 
Kal-Koritnica, Vršič in Pri Pavru. Med 
drugim smo se vozili s kolesom, kopali 
v Nadiži, hodili v gore in se peljali s 
sankami na letnem sankališču v Kranjski 
Gori. Vreme je bilo prečudovito, plezanje 
v gorah pa nam je dalo energijo, da smo 
preplezali tudi nekaj težjih smeri.

Gorazd Šantej

Plezanje v Trenti 
(Foto: Matic Podmenik)

Atletika

V nedeljo, 12. avgusta, se je v  Kočevju 
na 13. teku Veronike Deseniške, ki šteje 
za Dolenjski pokal, zopet izkazal  Robert 
Lendaro, ki je v absolutni konkurenci 
osvojil drugo mesto, v svoji kategoriji pa 
je zmagal. Svoj lanskoletni čas (34:45) je 
izboljšal za več kot minuto (33:44).
V nedeljo, 26. avgusta, je v Domžalah 
potekal Atletski pokal za pionirje. Udeležili 
so se ga tudi atleti AK Sevnica ter osvojili 

dve medalji. Najbolj se je z zmago na 600 
m izkazala Sara  Karlovšek, medtem ko je 
Jan Samide osvojil bronasto medaljo. 
V soboto, 8.,  in nedeljo, 9. septembra, 
je v Kopru  potekalo državno prvenstvo 
Slovenije za pionirje in pionirke. Udeležili 
so se ga tudi sevniški atleti. Najboljši 
dosežek je uspel Sari Karlovšek, ki je pri  
pionirkah U 12  suvereno postala državna 
prvakinja na 600 m dolgi progi s časom 
1:52,45.

Rafko Povhe

11. tradicionalni turnir nogometnih 
veteranov občine Sevnica na Logu

Loški ljubitelji nogometa smo v soboto, 
25. 8. 2007, izvedli 11. tradicionalni turnir 
nogometnih veteranov občine Sevnica. 
Ker gre za turnir zaprtega tipa, so bile 
povabljene ekipe iz Bučke, Studenca, 
Tržišča, Jelovca, Boštanja, Sevnice, Blance 
in Loga, ki so se vabilu tudi odzvale. Ob 
11. uri se je začelo zbiranje prijav, nato pa 
je sledil žreb dveh kvalifikacijskih skupin, 
v vsaki skupini pa so bile štiri ekipe. V 
skupinah so se ekipe z medsebojnimi 
tekmami borile za dosego prvega in 
drugega mesta, ki sta vodili v polfinalno in 
finalno tekmo. 
V tekmi za tretje mesto sta se pomerili ekipi 

iz Sevnice in Tržišča, za prvo mesto pa sta 
igrali ekipi z Blance in Loga. Ob zaključku 
turnirja so bila podeljena priznanja, 
pokali in praktična darila. Tretje mesto 
je zasedla ekipa veteranov iz Sevnice, 
drugo mesto ekipa veteranov in Blance, 
prvo mesto pa je pripadlo ekipi veteranov 
z Loga, torej domačinom in gostiteljem 

11. tradicionalnega turnirja nogometnih 
veteranov občine Sevnica. 
Poleg priznanj za ekipe so prejeli priznanja, 
pokale in praktična darila tudi najstarejši 
igralec Darko Mlakar s Studenca, najboljši 
igralec Silvo Šerbec z Blance, najboljši 
vratar Nace Bizjak z Blance ter najboljši 
strelec Ivan Kneževič z Loga.

Brane Knez
Foto: Matej Leskovšek

- Finalna tekma Blanca–Log, 
zmagal je Log, in pozdrav občinstvu 

- - Veterani Loga 

Otvoritev travnatega igrišča na Logu

Kulturno-športno društvo Log (KŠD) 
je v soboto, 25. 8. 2007, izvedlo 11. 
tradicionalni turnir nogometnih veteranov 
občine Sevnica, po zaključku turnirja pa 
je sledila slovesnost ob otvoritvi novega 
travnatega igrišča. 
Uvodoma je voditeljica poudarila 
kronologijo gradnje igrišča, ki je trajala 

približno dve leti. Na območju, kjer je 
pred dvema letoma divjalo neurje, ki je 
strahovito spremenilo podobo doline, 
je danes zrasel nov športnorekreacijski 
center. V vasi je mali nogomet zelo razvit 
že skoraj štirideset let in bo v bodoče lahko 
dosegal še bolj opazne rezultate. 
Sledila je podelitev priznanj, povezanih 
z gradnjo športnega kompleksa, ki so jih 
prejeli g. Andrej Jazbec, g. Franc Povše, in 

Predsednik KŠD g. Imperl, predsednica VS 
Log ga. Kurnik in župan g. Janc so prer-

ezali trak (Foto: Matej Leskovšek)
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šport in rekreacija

Joga že 11. leto v Sevnici
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 
mesto že enajsto leto zapored začenja novo 
sezono vadbe joge v Sevnici. 
“Jogo v vsakdanjem življenju” poučujejo 
po vsem svetu; v jogijskih in izobraževalnih 
središčih, zdravstvenih in rehabilitacijskih 
ustanovah, zdraviliščih, športnih društvih. 
Primerna je za vse starosti, saj ne zahteva 
nadpovprečnih gibalnih sposobnosti in 
hkrati omogoča vadbo tudi ljudem, ki 
niso dobro telesno pripravljeni, bolnikom, 
rekonvalescentom, invalidom. Ime sistema 
kaže, da ga lahko vadimo, oziroma naj bi 
ga vadili, v vsakdanjem življenju. Stopnje 
sistema so zasnovane v sodelovanju z 
zdravniki in s fizioterapevti, zato jih ob 
upoštevanju pravil in opozoril lahko 
vadimo tudi doma. 
Vsakdo želi živeti skladno s seboj in 
z okoljem. Soočamo se z vse večjimi 
zahtevami sodobne družbe, ki 
obremenjujejo telo in duševnost. Vse več 
ljudi ima težave zaradi telesne in duševne 
napetosti (stres, živčnost, nespečnost, 
posledice pomanjkanja gibanja). Zato so 
metode in tehnike, s katerimi izboljšujemo 
zdravje in vzpostavljamo telesno, duhovno, 
duševno ravnovesje, vse bolj cenjene. Joga 

nam omogoča, da prav v tem pogledu 
pomagamo sami sebi.
V Sloveniji je 11 društev. Po oceni zveze 
vadi jogo v vsakdanjem v življenju v 
Sloveniji okoli 25.000 - 30.000 ljudi, sicer 
pa jogo okoli 40.000 ljudi. V Sevnici pa 
vadi vsako leto v dveh skupinah od 40 do 
50 ljudi, veliko je takih, ki prihajajo že od 
vsega začetka, to je 10 let.
Od leta 1997 Zveza joga društev Slovenije 
sodeluje s Fakulteto za šport Univerze v 
Ljubljani. Bodoči inštruktorji Sistema Joga 
v vsakdanjem življenju avtorja Paramhans 
Svamija Mahešvaranande opravljajo 5 
strokovnih izpitov na Fakulteti za šport, 
poleg izpita iz Joge v vsakdanjem življenju, 
ki se opravlja pri krovni mednarodni 
organizaciji JVVŽ.

In kako začeti? Pridite 3. OKTOBRA, 
ob 18.30, v Galerijo Ana, v starem delu 
Sevnice, na naše prvo srečanje začetne 
skupine. Srečevali se bomo enkrat tedensko 
in spoznavali telesne položaje, dihalne 
vaje, metode sproščanja in meditacijo. 
Sistem vadbe je razdeljen na osem stopenj. 
Začne se z zelo preprostimi vajami. Na 
vsaki stopnji vadimo vse tehnike, vendar 
na vsaki naslednji stopnji na višjem 
nivoju.  Potrebujete podlogo za ležanje 

in udobna, ohlapna oblačila. Pri vadbi 
upoštevamo osnovna načela, to je postopno 
napredovanje, nobene tekmovalnosti, brez 
bolečine ter počasno in zavestno izvajanje 
asan z zavedanjem dihanja. S tem sledimo 
osnovnim ciljem za doseganje telesnega, 
duševnega, socialnega in duhovnega 
zdravja.
Torej, joga je super, joga je neprecenljiva. 
Problem z jogo je samo ta, da moramo 
vaditi, in sicer vaditi sami, nihče ne more 
namesto nas. Pridobiti si moramo osebno 
izkušnjo, kajti v jogi velja izrek, da gram 
prakse odtehta tone teorije.
Končajmo torej s teorijo in začnimo z 
vadbo!
Za dodatne informacije lahko pokličete 
Mojco Pinterič Krajnc na GSM: 041 319 
556. 

Mojca Pinterič Krajnc

Rokometni klub vabi k sodelovanju

Z delom smo pričeli najprej v članski in 
kadetski ekipi. Članska ekipa je pričela 
s treningi 10. avgusta, 10 dni pozneje so 
pričeli z delom tudi v kadetski selekciji. 
Vse mlajše selekcije so pričele s treningi 
do 2. septembra. 
Članska ekipa je odigrala nekaj 
prijateljskih tekem in kljub mladosti ter 
nizki številčnosti dosegla lepe rezultate. 
Predvsem je ugajal slog igre. Mlado ekipo 
pod vodstvom Miše Blagojevića, ob pomoči 
Iztoka Godca, krasi želja po kvalitetnem 
delu in maksimalni borbenosti.
Proti RK Dobova so bili uspešni v gosteh, 
na domačem terenu so remizirali. Na 
turnirju spominov so premagali RK 
Radeče z rezultatom 29:28 in izgubili proti 

prvoligaški ekipi RK Knauf Insulation 
s sedmimi goli razlike. Na Šilčevem 
memorialu pa so v tekmi za četrto mesto 
izgubili z 21:30 proti ekipi RK Riko hiše 
Ribnica.
Predstavimo še trenersko ekipo, ki se bo 
v letošnjem letu trudila in poučevala nove 
rodove rokometašev.
Poleg Blagojevića in Godca, ki trenira tudi 
kadetsko ekipo, so trenerji še Miran Štojs, 
Janez Kuhar in Branko Teraš, za najmlajšo 
selekcijo skrbi Slovenko Podržaj. Tudi 
v ženskem rokometnem klubu so zelo 
dejavni. Za člansko selekcijo skrbi Darjan 
Trupi, za mlajše pa Maja Arnšek. 
Trenutno v obeh klubih trenira 110 
rokometašic in rokometašev, vendar si v 
klubu želijo, da se jim pridružijo tudi novi. 
Poleg športne opreme je potrebna želja po 

redu, disciplini in trdem delu. Samo to 
vodi k uspehu. 
Najdete nas v našem »drugem domu«, 
prenovljeni Športni dvorani Sevnica.
      
        Marko Kotar 

g. Srečko Hribšek. S priznanji se je KŠD 
Log zahvalilo omenjenim posameznikom 
za izjemen prispevek pri gradnji  športnega 
kompleksa.
Otvoritvene slovesnosti se je udeležil tudi 
župan, g. Kristijan Janc, ki je v nagovoru 
poudaril pomen športnega duha in se 
zahvalil prizadevnim Ložanom, ki so 
vložili v izgradnjo tega kompleksa veliko 
dela, znanja in truda.
Športni kompleks je bil tudi blagoslovljen. 
Blagoslov je opravil videmski kaplan, g. 
Robert Smodiš.

Otvoritveno slovesnost je popestrila tudi 
vokalna skupina Zefir in mladi harmonikar 
Primož Lisec, ki je celotni ceremonial 

zaključil z igranjem in prepevanjem 
hudomušne pesmi, ki je izzvala bučen 
aplavz.
KŠD Log se ob tej priložnosti še enkrat 
zahvaljuje vsem športnikom, krajanom, 
gostom, nastopajočim in voditeljici, 
da je ta zaključna slovesnost tako lepo 
stekla, še posebej pa hvala sponzorjem 
(evidentiranih je blizu 60 sponzorjev), brez 
katerih ta športni kompleks zagotovo ne bi 
bil zgrajen v takem obsegu.

Brane Knez

Otvoritvena tekma stari mladi iz Loga 
(Foto: Urška Knez)
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kolumna, obvestilo

Pozdravljeni. Tu je že jesenski čas. Čas, za 
katerega velja, da je med najlepšimi, saj nas 
narava obdari s svojimi darovi in barvami. 
Veliko ljudi bo izkoristilo lepe dneve za 
krajše izlete ali sprehode v okolico. Zaradi 
čedalje krajših dni se nam lahko zgodi, 
da nas na sprehodu ujame tema. Zato 
svetujem vsem sprehajalcem, da imajo ob 
vsakem sprehodu s sabo odsevna telesa 
– kresničke ali trakove, s katerimi naj bodo 
označeni v večernem času oziroma vedno, 
ko je slabša vidljivost. Tako bodo povečali 
svojo vidnost v prometu, s tem pa tudi 
svojo varnost. 
Pri hoji po cesti se je treba zavedati pravil, 
ki veljajo v prometu. To pomeni, da mora 
pešec uporabljati za hojo pločnik, če je 
ta narejen. Če pločnika ni, hodi pešec po 

levi strani ceste tako, da vidi prihajajoča 
vozila pred seboj in se lahko po potrebi še 
pravočasno umakne s ceste, če je treba. 
Če je cesta narejena v nepregledni ovinek, 
pešec vedno hodi po zunanji strani ovinka, 
kar je zanj varneje. Skupina pešcev hodi 
po desni strani ceste, pri tem pa smejo 
uporabljati največ meter vozišča. Če je ta 
skupina organizirana, ima prvi v koloni 
prižgano belo luč, zadnji v koloni pa 
rdečo. Tako opozarjajo druge udeležence 
v prometu nase. 
Prečkanje ceste je dovoljeno na označenem 
prehodu za pešce – zebri. Če ni bliže kot 
na razdalji 100 metrov, se cesta prečka na 
ravnem in dobro preglednem delu ceste. 
Preden prečkamo cesto, se moramo 
prepričati, ali je cesta prazna na zadostni 
razdalji z leve in desne strani, da lahko 
varno prečkamo cesto. Pri tem je največkrat 
zlorabljeno pravilo, da mora voznik ustaviti 
vozilo, če pešec stopi na prehod za pešce, 
saj je potrebna določena pot za ustavljanje, 

ki je določena na podlagi hitrosti, ceste in 
pnevmatik. Če pešec stopi pred vozilo na 
prekratki razdalji, se voznik kljub zaviranju 
prav gotovo ne bo mogel ustaviti pravočasno 
in bo pešca zadel. Pri tem mislim, da ni 
najpomembnejše vprašanje, kdo je kriv, 
ampak, kdo je utrpel hujše poškodbe. Avto 
ali pešec. Odgovor je na dlani.
Vse občane Sevnice naj opozorim na 
povečano število tatvin koles iz kleti 
stanovanjskih blokov. Ob obravnavanju 
je bilo ugotovljeno, da kolesa največkrat 
niso bila zaklenjena, vhod v klet bloka 
pa je navadno odklenjen. Svetujem vam, 
da imate kolesa primerno zaklenjena in 
spravljena v zaklenjenih kleteh. Hkrati vas 
pozivamo, da sporočite na našo telefonsko 
številko Policijske postaja Sevnica
81 61 800, če karkoli veste o tatvini koles.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša 

Evino življenje

Končno sem prispela pred bežigrajski stadion. Kje naj v tej gneči najdem mojega neznanca. Zanimivo, sem pomislila, sploh ne vem, kako mu 
je ime. Nekaterih navijačev me je bilo kar strah, ko sem jih pogledala, kako so razgreti. Menda ja ni med njimi? Kam sem šla, kam sem se 
podala, sama. Nekateri so se že gnetli pred vhodom. Nisem imela karte, skratka, ničesar. Spet sem bila jezna nase.
Nekdo me je potegnil za roko. Seveda nežno, pozorno in takoj so vse skrbi preteklost. »Živio, mala.« Njegov topel pogled. Odzdravim blaženo, 
vendar se takoj zavem, da je okrog naju veliko ljudi, ki strmijo vame. »To je Eva. Moja prijateljica,« me je predstavil. »Živio, me veseli … vsi 
skupaj,« sem odzdravila. Klepet v skupini je stekel in počasi smo se vsi pomikali proti vhodu. Moj neznanec me je imel na očeh. Takrat je 
pristopila še ena gospodična, dobesedno prava »bejba«. »Ojla, Jure,« je pozdravila mojega neznanca in mu pritisnila poljub na lica. Vse mi je 
padlo dol. Preveč informacij in dogodkov naenkrat. Njegovo ime je Jure, njegova punca, jaz, kdo sem jaz, kje sem?
Jure je opazoval moj odziv, ki sem ga seveda na zunaj spretno skrivala. Nasmehnila sem se in sklenila, da mu bom vrnila milo za drago. 
Spoznala sem se z njegovimi prijatelji in vpletla v njihovo družbo. Na tribunah je Jure na hitro organiziral sedežni red. Nežno me je potegnil 
k sebi: »Ti boš sedela ob meni.« Njegova bejba je našla prostor med prijatelji in tekma se je začela. Trušč, navijanje, kričanje, razburjanje 
…. Mene ni bilo tam. V mislih sem premlevala, kako sem izpadla. Kot kakšna cenena punca. Preveč sem mu zaupala. V navijaškem navalu 
me Jure tudi pogledal ni. Polčas. Prijatelji so šli v bližnji lokal, Jure pa se je obrnil k meni: »Kaj je s tabo? Uživaj malo, prepusti se igri.« 
Zamišljena nad lastnim osebkom sem ga pogledala in izdavila: »Zmotila sem se. Preveč sem si zamišljala. Res si samo moj prijatelj.« »Kaj pa 
govoriš, Eva?« Z dlanmi je dvignil moj obraz, me pobožal po laseh in poljubil, dolgo, nežno. Skoraj sem izgubila stik z zemljo. Tisti trenutek 
ni bil Jure, kot ga poznam, ampak Jure, najnežnejši moški na svetu. »Tako dolgo te nisem videl in pogrešal sem te. Vesel sem, da si z menoj 
in da sem ti pokazal, kaj mislim, kaj čutim. Kaj ni to lepo, zakaj nisi vesela?« Omamljena od poljuba sem mu razložila, zakaj sem bila tako 
zamišljena in ga okregala, kaj se gre. Res je deset let starejši, ampak v mojih očeh totalno nedorasel. Dve punci, pa kaj še! »Eva, ustavi konje, 
to je moja sestra …. Prehitro si sklepala,« me je ustavil v mojem monologu. In kaj sem lahko naredila, utihnila in se počutila bedasto.
Bralci moji, meni se vse zapleta. Moram reči, da je bil večer z Juretom in njegovimi prijatelji zelo lep. Lepo so me sprejeli. Imam občutek, da 
kot izbranko svojega poglavarja. Res je pravi moški, pravi prijatelj. To se je videlo in začutilo v njihovi družbi. Vendar s tem moje ljubezenske 
težave niso rešene, ampak jih je čedalje več. Oh, kaj mi je storiti? Odigrati iskreno, ampak ko bi le vedela, kaj mi v resnici ugaja. Mogoče bom 
šla v samostan. To je šala. Kakšen je bil rezultat tekme, pa ne vem.

Lupčka
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Nagrade za oktobrsko številko:

1.  Ženske hlače, ki jih podarja industrijska  
     trgovina NICK DANIEL, Ana Tušek,  
     s.p., Prešernova 3, 8290 Sevnica
2.  Storitve v vrednosti 20 EUR v Studio B,
     ki jih podarja Breda Drenek Sotošek
3. 1 majica,  ki jo podarja 
    Artes studio Sevnica
4. Dve napenjali, za čevlje, ki ju podarja 
Kopitarna Sevnica
5. 2 vstopnici za kino Sevnica, ki ju podarja  
    KŠTM Sevnica

razvedrilo

Vsa pravilno rešena gesla 
pošljite

napisana na dopisnicah 
najpozneje do 

15. oktobra 2007 na:

KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica

Vsi izžrebanci bodo o nagradi
obveščeni po pošti.






