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Beseda 
odgovorne 
urednice

Ob neki priložnosti je znanec v moji družbi 
rekel: »Še dobro, da smo različni. Nam 
vsaj ni dolgčas.« Veste, koliko resnice je 
v tem? To je pravzaprav modrost. Si lahko 
predstavljate, da bi vsi razmišljali enako, 

iz grajske skrinje

imeli enake navade in značaj. Imeli celo 
enak okus ali enako mnenje. Namreč, 
različnost v nas povzroči žalost, veselje, 
srečo, razburjenost, nespečnost in še kaj. 
Pa se potem pogovorimo, uskladimo, ali 
tudi ne. Se odločimo, umaknemo ali se 
branimo. Kaj nas pravzaprav vse to ne 
oblikuje in celo odlikuje? Zato nenehno 
rastemo. Torej, ne razburjajte se, ampak 
si preprosto recite: »Še dobro, da smo 
različni. Nam vsaj ni dolgčas.« Ta izrek 
priporočam predvsem v napetih položajih. 

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, Peter Zalokar, 
Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.

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

Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek prevzema avtor. Uredniški odbor 
ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.

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

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

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

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

Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: info@kstm.si, alenka.kozorog@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 julija 2008, prispevke in reklamne 
oglase zanjo pošljite najpozneje do 10. junija 2008. Prispevki 
naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v elektronski 
obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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Tiskovna konferenca in odprtje vrtca v Loki

Župan Kristijan Janc je na tiskovni 
konferenci v Loki predstavil projekte, ki 
se izvajajo v občini Sevnica, in projekte, 
ki se še pripravljajo. Poudaril je, da je 
občina v tem letu veliko gradbišče, kar je 
nekoliko moteče za občane na odsekih, 
kjer potekajo dela na cestah, vodovodih 
in okoljevarstveni projektih, vendar gre za 
naložbe, ki jih bodo uporabljali sedanji in 
tudi prihodnji rodovi.
V Loki pri Zidanem Mostu je bilo odprtje prizidka k tamkajšnji osnovni šoli, v katerem 
so novi učilnici pridobili osnovnošolci, učiteljski zbor zbornico, vrtec pa igralnico. Poleg 

novega prizidka je obnovljen celoten objekt 
šole z zamenjavo tlakov, oken, ureditvijo 
prostorov, preplastitvijo zunanjega igrišča, 
prestavitvijo ograje in obnovo fasade. 
Nabavljena je bila tudi potrebna oprema. 
Vrednost naložbe je 475.000 EUR, od 
tega je  ministrstvo za šolstvo in šport iz 
interventnih sredstev prispevalo 111.000  
EUR.
        Foto: Vili Zupančič

Gradnja CČN in kanalizacije Log

Na Logu so se s krajani sestali predstavniki 
sevniške občine ter projektant  in 
izvajalec gradnje osrednje čistilne 
naprave. Potekajo tudi pripravljalna dela 
na Loškem polju za centralni kolektor. 
Projektant je krajanom predstavil bodočo 
čistilno napravo. Krajani so podali 
pomislek glede neprijetnega vonja, 
vendar jim je projektant zagotovil, da ga 
bo mogoče zaznati le v neposredni bližini 
lokacije, saj bo iz objekta smradni zrak 
očiščen z biofiltrom, ki ga je investitor, 
sevniška občina, zahteval. Za naselje 
Log pa je tik pred koncem izdelave 
projekt kanalizacije, ki je bil krajanom 
že predstavljen, vendar so se dogovorili, 
da se spet srečajo s projektantom in 
uskladijo še nekatere nerešene zadeve 
s posamezniki. Občina Sevnica bo 
poskušala zagotoviti, da bo gradbeno 
dovoljenje za kanalizacijo skozi naselje 
Log izdano že letos. 
Župan občine Sevnica Kristijan Janc se je 
spet sestal z izvajalcem kanalizacijskega 
sistema s čistilno napravo Nivojem, d. d., 
ter predstavniki nadzora nad predmetno 
investicijo in investitorji HE Blanca 
zaradi usklajenosti del. Pripravljalna 
dela potekajo, vendar so se navzoči 

zavzeli, da se bodo tudi glavna gradbena 
dela pospešeno izvajala, saj je treba 
do oktobra, ko je predvidena polnitev 
akumulacijskega bazena, končati dela, 
ki so pod vplivom stalne zajezitev. 
Intenzivno potekajo dela na Florjanskem 
in Drožanjskem potoku v sklopu HE 
Blanca, sledi pa mu tudi izvedba 
kolektorja za kanalizacijski sistem. 
Potrebno sodelovanje sta na skupnem 
sestanku poudarila tudi direktor projekta 
HSE, d. o. o., Skupni podvig Bogdan 
Barbič in župan Kristijan Janc.

Loško polje (Foto: arhiv Občine)

Posodobitve krajevnih cest 

Župan Kristijan Janc se je sestal s 
tajnikom Krajevne skupnosti Sevnica 
Vinkom Radiškom, s katerim sta si 
ogledala na novo asfaltirane krajevne poti 
na Gornjem Brezovem ter odsek Pekel–
Podgorica v dolžini 2100 m, pogovarjala 

pa sta se še o obnovi ceste skozi Orehovo, 
ki  jo sofinancira tudi Krajevna skupnost 
Sevnica, in načrtih za naprej. Župan se je 
udeležil še odprtja krajevne ceste v zaselek 
Rastovke, na Jablanici v krajevni skupnosti 
Boštanj, in krajanom čestital za novo 
pridobitev.Asfaltacija odseka (Foto: KS Sevnica)

Odsek Pekel-Podgorica (Foto: KS Sevnica)

Ureditev ceste na Grič

Občina Sevnica je kandidirala na razpisu 
Službe vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalni razvoj s projektom Ureditev 
cestne povezave Planinska-NHM-Grič, 
od katere je prejela pozitiven sklep za 
sredstva v vrednosti 466.000 €, kar je 80-
odstotni delež celotne naložbe. Predmet 
sofinanciranja sta razširitev cestne 
povezave in gradnja komunalnih vodov 
na obravnavanem odseku. Občina Sevnica 
bo pristopila k izvedbi javnega naročila 
za izbiranje izvajalca projekta, saj mora 
biti navedena naložba po razpisnih pogojih končana v letu 2008. Občina Sevnica 
je pridobila sredstva iz evropskih skladov tudi za obnovo cestnega omrežja v občini 
Sevnica. Letos se bo nadaljevala obnova ceste skozi Hinjce proti Krmelju, zato se je 
župan s predstavniki Krajevne skupnosti Krmelj pogovarjal o izpeljavi projekta skozi 
naselje in možnostih gradnje obvozne ceste.

Cesta mimo Kopitarne (Foto: arhiv Občine)
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Obisk švicarskega mesta Amriswil

Župan Kristijan Janc je skupaj s 
podžupanoma Srečkom Ocvirkom 
in Rudijem Dobnikom, predsedniki 
nekaterih odborov občinskega sveta 
in direktorjem komunale in občinske 

uprave obiskal švicarsko mesto Amriswil, 
kjer se je sevniški rojak Božidar Košorok 
s predstavniki tamkajšnje občine 
dogovoril o vsebini obiska. Občina 
Sevnica se pripravlja na nekatere 
pomembne naložbe s komunalnega in 
infrastrukturnega področja, zato so si 
Sevničani ogledali tamkajšnjo centralno 
čistilno napravo, komunalno podjetje, 
vodno črpališče, večnamensko dvorano in 
sežigalnico odpadkov. Delovanje občine 

jim je v mestni hiši predstavil župan Peter 
Kummer. Vsi objekti in naprave že vrsto 
let brezhibno delujejo in ne povzročajo 
dodatnih obremenitev okolja, zato je tudi 
družbena sprejemljivost gradenj tovrstnih 
objektov na visoki ravni. Ogledi objektov, 
informacije in pridobljeni vtisi bodo po 
prepričanju udeležencev strokovnega 
srečanja pripomogli k uspešnejšemu 
načrtovanju in podobnim aktivnostim 
v občini Sevnica, sežigalnice odpadkov 
pa Slovenija žal še ne premore. Župan 
je ob koncu druženja švicarskega kolega 
povabil na obisk v Sevnico.

Sprejem pri županu (Foto: arhiv Občine)

Sežigalnica odpadkov (Foto: arhiv Občine)

Srečanje gospodarstvenikov

Na sevniškem gradu je bilo že tradicionalno 
srečanje gospodarstvenikov. Organiziral 
ga je župan Kristijan Janc s sodelavci, na 
njem je sodelovalo 37 gospodarstvenikov in 
novinarjev pa tudi minister za gospodarstvo 
Andrej Vizjak. Vodja oddelka za 
gospodarske dejavnosti, Vlasta Kuzmički, 
je predstavila občinske razpise s področja 
gospodarstva v letu 2008. V nadaljevanju 
je župan predstavil večje projekte, kot so 
prijavljeni projekti za evropska sredstva, 
gradnja infrastrukture družbenega 
pomena, urbanistično načrtovanje, čistilna naprava Sevnica, hidroelektrarna Blanca, 
regionalni projekti in vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v občini 
Sevnica. Predstavil je tudi statistične podatke za občino Sevnica, iz katerih je razvidno, 
da ima občina najnižjo stopnjo brezposelnosti v Posavju. V drugem delu so bili na vrsti 
konstruktivna vprašanja in predlogi sevniških gospodarstvenikov ministru. 

Minister Andrej Vizjak in župan Kristijan 
Janc (Foto: arhiv Občine)

Ureditev starega mestnega jedra

Občina Sevnica je začela pripravo 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del starega mestnega jedra 
Sevnice. Namen je izdelati prostorski 
akt, skupaj z izdelavo variantnih rešitev 
oziroma idejnih zasnov novega občinskega 
upravnega objekta s podzemnimi 
garažami, ureditvijo odprtih površin za 
mirujoči promet v sklopu občinskega 
parka, ureditev občinskega parka in 
javne poti ob železniški progi ter ureditev 
območja z vso potrebno komunalno, 
energetsko, telekomunikacijsko in prometno infrastrukturo. V sklopu ureditve je 
predvidena tudi rušitev sedanjega, dotrajanega Slomškovega doma, ter ureditev 
povezave z občinskim upravnim poslopjem. Načrt izdeluje projektantsko podjetje 
Esplanada, d. o. o., iz Šentruperta. Načrtovalci so v preteklih tednih opravili predhodne 
informativne pogovore s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zvezi 
predhodnih usmeritev pri pripravi variantnih rešitev umestitve objektov in zunanjih 
ureditev območja v povezavi s sedanjimi upravnimi objekti. Predstavnik izdelovalca 
je predstavnikom občine predstavil tri variantne zasnove novega upravnega centra in 
drugih predvidenih posegov. Na začetku maja je občinska strokovna služba pripravila 
pripombe in predloge k najboljšemu variantnemu predlogu, katere bo projektant 
vnesel v predlagano rešitev in jo dopolnil.

Pogled na Slomškov dom (Foto: arhiv Občine)

Razpisi s področja gospodarstva

V Uradnem listu RS, št. 45/08, z dne, 9. maja 2008, so bili objavljeni razpisi s 
področja gospodarstva za nova delovna mesta, podjetniško svetovanje, promocijo 
izdelkov, pogodbeno obrestno mero in usposabljanje zaposlenih. Skupna vrednost 
vseh navedenih razpisov je 233.000 EUR. Razpisi pa so namenjeni podjetjem, ki 
delujejo na območju občine Sevnica. Za podjetniško svetovanje, promocijo izdelkov 
in usposabljanje zaposlenih so upravičeni stroški, ki so nastali od 1. januarja 2008, 
za pogodbeno obrestno mero se upoštevajo posojila, sklenjena od oktobra 2007, 
prav tako od oktobra 2007 so za sofinanciranje upravičene nove zaposlitve oziroma 
samozaposlitve. Za dodatne informacije pokličite telefonsko številko 07/81-61-233.
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KŠTM Sevnica

Srečanje Zavoda KŠTM Sevnica in društev v občini Sevnica

V četrtek, 24. maja, je bilo v sejni sobi 
Športnega doma Sevnica skupno srečanje 
Zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica in društev 
v občini Sevnica. Direktorica zavoda 
Petra Pozderec je vsem predstavnikom 
društev predstavila poročilo o delu za 
leto 2007 na področju dela društev, načrt 
dela KŠTM Sevnica za letos, načrt razvoja 
turizma v sklopu Turistične agencije Posavja – Doživljaj, podala predlog sodelovanja 
društev v mreži turistične ponudbe in predstavila načrte o skupnem sodelovanju na 
splošno. Srečanja se je udeležilo 33 predstavnikov društev v občini, ki so z zanimanjem 
prisluhnili predstavitvi in na koncu podali vprašanja ter pohvale zavodu za pomoč pri 
delovanju društev. Izrazili so tudi željo po dodatnem izobraževanju in aktivnejšem 
sodelovanju. Srečanje se je končalo z željo po ponovnem jesenskem snidenju.

Delovna akcija KŠTM Sevnica 
za čimprejšnjo ureditev športno-
rekreacijskega območja Orehovo

Zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM 
Sevnica) je organiziral v petek, 18. 
aprila, delovno akcijo za čimprejšnjo 
ureditev športno-rekreacijskega območja 
Orehovo.  

Na območju urejanja pristana in čolnišča 
na Orehovem so zaposleni na KŠTM 
Sevnica pomagali pri zasaditvi dreves, 
poravnali so večje neravnine na zelenici 
ter uredili dostop v zalivu pristana. 
Seveda je potekala zasaditev dreves pod 
vodstvom strokovnjakov iz drevesnice iz 
Maribora. Na celotnem območju je vse 
do začetka maja na Orehovem potekalo 
še nekaj delovnih akcij, v katerih so 
postavili parkovne klopi in koše za smeti, 
uredili sprehajalno pot in delno nabrežje 
bodočega pristana. 

Malkovec 2008

Zaradi sončne nedelje je bila udeležba na tradicionalni proslavi ob dnevu okupatorja zelo  
velika. Kulturni program, ki so ga začeli udarni ritmi Godbe Sevnica, se je nadaljeval 

ob pozdravnem govoru predsednika 
Krajevne skupnosti Tržišče, Janeza Kukca. 
Ob besedah glavnega organizatorja Maksa 
Popelarja so borci položili venec padlim 
tovarišem. Ob slavnostnem govoru župana 
Kristijana Janca pa smo se ozrli v preteklost 
in se spominjali vojnih časov. Kulturni del 
so zapolnile Pevke s Telč, recitirale so pevke 
iz Žužemberka ter mladi iz Osnovne šole Tržišče. Posebno priznanje sta iz rok Alojza 
Leniča, aktivnega borca iz skupine Malkovčanov, prejela Silva Kotar in Jože Hrženjak. 
Dogajanje je popestrila tudi Duletova četa s starodobnimi vozili.
Sklenili smo kot prejšnja leta: čez leto dni se dobimo na Malkovcu!

Foto: Ljubo Motore

Zasaditev lipe in predavanje ob počastitvi dneva Zemlje 

Turistična zveza občine Sevnica, KŠTM Sevnica, Občina Sevnica in Krajevna skupnost Zabukovje so v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove Slovenije, Združenjem Gibanje za pravičnost in razvoj Slovenije, Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in Aktivom kmečkih 
žena Zabukovje 22. aprila ob počastitvi dneva Zemlje, ob koncu čistilnih akcij v občini ter v spomin dr. Janezu Drnovšku v krajevni 
skupnosti Zabukovje zasadili lipo. Prireditev se je začela ob 11. uri v okolici Gasilskega doma Zabukovje s pozdravnim govorom 
predsednice TZO Sevnica Cvetke Jazbec in nastopom učencev Osnovne šole Sava Kladnika iz Sevnice. Lipo so zasadili župan 
Kristijan Janc, direktorica KŠTM Sevnica Petra Pozderec, predsednik Krajevne skupnosti Zabukovje Janez Podlesnik, vodja Zavoda 
za gozdove - krajevne enote Sevnica Miloš Brinovec, predstavnik Gibanja za pravičnost in 
razvoj Jože Prah in učenke Osnovne šole Sava Kladnika Iza Predanič-Drobne in Manca 
Kozinc. Gostitelji so vse ob koncu zasaditve lipe in kulturnega programa povabili tudi na 
pogostitev v prostore gasilskega doma v Zabukovju. 
V Gasilskem domu Trnovec se je ob 19. uri začelo predavanje Antona Komata z naslovom 
Srečna bebavost potrošništva. Vse obiskovalce so na začetku pozdravili gostitelj Janez 
Podlesnik, direktorica Vrbovega loga Bernardka Zorko ter predstavnik Zveze potrošnikov 
Slovenije Zlatko Križan. Po predavanju in vprašanjih obiskovalcev so vse s svojimi 
dobrotami iz krušne peči gostoljubno pogostile članice AKŽ Zabukovje in z vinsko 
kapljico domači vinogradniki.

Sajenje sevniške lipe v Zabukovju na dan 
Zemlje 2008 (Foto: Zdravko Remar)
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Uspešno končano usposabljanje za lokalne turistične vodnike

KŠTM Sevnica je organiziral usposabljanje za lokalne turistične vodnike. Na podlagi objavljenega razpisa se je nanj prijavilo 14 
kandidatov. V marcu in aprilu so bila predavanja, na katerih so se udeleženci seznanili s teorijo, in sicer vrstami in načini vodenja, 
spoznali so tehnike vodenja, način podajanja vsebine gostom, z zakonodajo na tem področju in kodeksom vedenja turističnega 
vodnika. Predavanja so končali s pisnim preizkusom znanja.
Prelepo sončno soboto, 10. maja, so opravili še praktični del – simulacijo vodenja, kar je bil pogoj poleg opravljenega preizkusa 
znanja za pridobitev licence za lokalnega turističnega vodnika. Na koncu celodnevnega vodenja po občini Sevnica, Brestanici in 
Brežicah je bila pozno popoldne slovesna podelitev diplom v Gostišču Janc na Studencu. Vsi prijavljeni kandidati so uspešno 
opravili usposabljanje. Ob tej priložnosti jih je pozdravil in jim čestital tudi župan Kristijan Janc. Izkušen predavatelj Iztok Bončina, 
ki je med drugim tudi državni turistični vodnik, je vsem kandidatom zaželel uspešno vodenje slovenskih in tujih gostov po našem 
prelepem Posavju. 

1 - Zbiranje bodočih 
lokalnih turističnih vodnikov

2 - Vodnica Urška ob svoji točki - 
Lutrovska klet

3 - Direktorica Petra predstavlja 
sevniški biser

4 - Po vzponu na sevniški biser za nekatere že 
zaslužen počitek

5 - Zanimive zgodbe Brestaniškega mogotca ob 
besedah Gašperja

6 - Iztok – mentor vodnikov

7 -  Še zadnja vodnica na preizkušnji - Barbi in 
opis lepot KS Studenec

8  - Podelitev priznanj o opravljenem izpitu, 
vodnica Marjeta

9 -  Obisk župana Kristijana Janca in zahvala 
predavatelju Iztoku

Vir: KŠTM  Sevnica
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Evropski predstavniki v Lisci

V sklopu slovenskega predsedstva Evropski uniji je 
ministrstvo za gospodarstvo od 28. do 30. aprila na 
Čatežu gostilo neformalno srečanje Odbora 133 za 
tekstil, ki ga že tradicionalno vsako leto organizira 
predsedujoča članica Unije. Odbor 133 deluje v 
sklopu Sveta EU in je odgovoren za trgovinsko 
politiko EU na področju tekstilne industrije. Na 
tokratnem srečanju je bila posebna pozornost 
namenjena trgovanju s sosednjimi državami EU 
v tekstilni industriji, s poudarkom na izvoru blaga 
kot ukrepu trgovinske politike. Predstavniki Lisce 
so s svojim prispevkom na srečanju predstavili 
pomen tega ukrepa pri poslovanju z državami 
Vzhodnega Balkana in mediteranskimi državami z 
vsemi prednostmi, ki jih omogoča zbiranje izvora 
blaga. To bi omogočalo boljše tržne možnosti in 
dvig konkurenčnosti poslovanja z vidika tekstilne 
industrije, pa tudi industrije kot celote. V sklopu 
srečanja so evropski predstavniki obiskali tudi 
podjetje Lisca v Sevnici. Evropska delegacija se je 
v Lisci seznanila z vplivom trgovinske politike EU 
na mednarodno poslovanje podjetja, z omejitvami 
in trgovinskimi ovirami, s katerimi se Lisca 
srečuje na trgih tretjih držav, pa tudi z možnostmi 
poslovanja z njimi. Udeleženci srečanja pa so si 
ob tem ogledali tudi Liscine proizvodne obrate in 
skladišče.

Barbara Pungerčič
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Zelo dobro obiskana krvodajalska akcija v Sevnici 

V Sevnici smo imeli 21. in 22. aprila krvodajalsko akcijo, ki jo organizira 
Območno združenje Rdečega križa Sevnica, opravijo pa sodelavci Zavoda 
za transfuzijsko medicino iz Ljubljane z 18-člansko ekipo.  Tudi tokrat je 
bil odziv izjemno velik, prvi dan se je odločilo za darovanje 220 ljudi, drugi 
dan pa 200. Za zagotavljanje dnevnih potreb zdravstva po krvi je potrebnih 
okrog 400 krvodajalcev, polovico za potrebe bolnišnic v Ljubljani, polovico 
pa za druge slovenske bolnišnice. Statistično potrebuje v Sloveniji nekdo 
kri vsakih pet minut.
V sevniški občini imamo izjemno velik delež krvodajalcev med aktivnim 
prebivalstvom, in sicer kar 11,4 odstotka, slovensko povprečje pa je 7,8 
odstotka. 
Krvodajalstvo lahko označimo kot najbolj množično solidarnostno dejavnost 
v Sloveniji. S svojo dolgo tradicijo opozarja, da je načelo solidarnosti in 
pomoči sočloveku pri nas zelo razvito. Krvodajalci se zavedajo, da pomeni 
kri življenje in zato nima cene. 
Sevniško združenje RK bo junija svoje redne krvodajalce popeljalo na 
mednarodno srečanje krvodajalcev v Veržej, na tokratni akciji pa so že 
delili vabila in prijavnice.
Na RK Sevnica so ponosni na številne redne krvodajalke in krvodajalce 
in vse, ki so se za darovanje pogumno odločili prvič. Hvaležni so tudi 
Osnovni šoli Sevnica, kjer krvodajalske akcije potekajo, ker jim omogočijo 
brezplačen prostor.

Mojca Pinterič Krajnc

Maligni melanom – pazite se sonca!

Maligni melanom kože je vse do osemdesetih 
let veljal v svetu in Sloveniji za razmeroma redko 
bolezen. V zadnjih 20 letih pa se to spreminja. V 
svetu se zbolevanje povečuje s podvojitvijo vsakih šest 
do deset let, vzporedno z njo pa žal tudi umrljivost. 
V Sloveniji letna pogostost po spolu narašča, pri 
ženskah nekoliko bolj kot pri moških. V otroški dobi 
in adolescenci je razmeroma redka. Razvoj melanoma 
je povezan z izpostavljenostjo sončnim žarkom. Kar 
dve tretjini melanomov lahko specifično povežemo 
z vplivom ultravijoličnih žarkov iz sončnega spektra. 
Pomemben je način izpostavljanja sončnim žarkom. 
Najpomembnejša je fizična zaščita pred neposrednim 
vplivom sončnih žarkov, predvsem dve uri pred in dve 
po sončnem poldnevu. Zaščitimo se lahko z oblačili, 
klobukom, senčili in podobnim. Zaščitne kreme so le 
dodatna zaščita in ne morejo nadomestiti fizičnega 
varovanja pred soncem. Smiselna je uporaba mazil 
z zaščitnim faktorjem najmanj 15 v širokem delu 
sončnega spektra. Pri kopanju je treba uporabljati 
vodoodporne kreme, zaščitne sloje pa je treba tudi 
obnavljati. Treba je tudi opozoriti na mogoče tveganje, 
ki ga povzroča umetno sončenje. 

Vladimira Tomšič, dipl. ms
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Kulturno prehranjevanje v vrtcu

V Vrtcu Ciciban Sevnica izvajamo v šolskem letu 2007/08 projekt Kultura prehranjevanja. 
Z njim želimo doseči, da otroci pridobijo izkušnje in spoznanja o kvalitetni hrani, da jim 
približamo hrano, ki jo zavračajo, ter da se kulturno prehranjujejo.
Na prvem roditeljskem sestanku smo strokovni delavci starše seznanili s projektom. Člani 
projektne skupine, ki jo sestavljajo Poljšak Zdenka, Rantah Tomaž, Martinšek Silva, Debevc 
Irena ter vodja projekta Vavtar Jelka, smo naredili plakate z naslovom Skupaj bomo zmogli 
in jih obesili v vseh enotah. Plakati so odrasle in otroke seznanjali s pravilno uporabo in držo 
pribora, s pripravo pogrinjkov ter s pravili lepega vedenja pri jedi. Menimo, da bomo le skupaj 
vzgojitelji, otroci in starši uresničili cilje, ki smo jih načrtovali.
Kaj pa se je dogajalo v oddelkih? 
Otroci so se v kotičku kuhinja preko igre seznanjali s pravilno držo pribora, spoznali so, da nož 
ni le za rezanje, temveč tudi za nalaganje hrane na vilice. V drugem starostnem obdobju je 
bila pot od igre do uporabe pribora pri obrokih kratka. Na začetku so imeli otroci nekaj težav s 
pravilno držo pribora in sočasno uporabo vilice in noža, ob naši pomoči, zgledu in spodbudah pa 
je po petih mesecih pogled na otroke pri obrokih prav prijeten. Otroci so pozorni na postavitev 
pribora, na pravilno držo pribora, nož pa ne uporabljajo le za rezanje hrane, ampak z njim hrano 
nalagajo na vilice. Pogosto je slišati, kako otroci opozarjajo drug drugega, ali pa se pohvalijo: 
»Poglej, kako lepo držim vilice in nož.« Pred obrokom si otroci sami pripravijo set, zgubajo 
prtiček ter pravilno postavijo pribor (na desno stran ob krožniku nož, z rezilom obrnjenim proti 
krožniku, poleg žlico, na levo stran pa vilice). Pozorni so tudi na postavitev krožnika za solato 
(na levo stran pred vilice) ter lončka za napitek (na desno stran pred nožem).
Kako zgubati prtičke, kako pripraviti pogrinjke, je otrokom iz skupine «Ribice« pokazal dedek 
otroka, ki je vključen v to skupino. 
Majhni kuharji in kuharice v skupini »Čebelice« so z velikim kuharjem Tomažem pri 
kuharskih uricah pripravljali različne dobrote. Otroci so kuharju prisluhnili, ko jih je seznanjal 
s sestavinami, ga opazovali pri rezanju in mešanju sestavin za testo. Pomagali so mu pri 
mešanju masla in narezane zelenjave, gnetenju, valjanju testa in zvijanju testa. Pripravili smo 
si zelenjavni namaz, vsak otrok je zase naredil orehovo potičko, za naše prijatelje v enoti pa smo 
spekli ajdov kruh z orehi in medom. Tudi v ostalih oddelkih je velikokrat dišalo po cimetu, siru, 
sadju, saj so mali kuharji pripravljali jabolčni zavitek, korenčkove kekse ali sadna nabodala. 
Otroci tudi doma starše spodbujajo, da pripravljajo jedi, ki smo jih delali v vrtcu. Kuharske urice so za otroke prijetno doživetje, saj 
so ustvarjali skupaj s »pravim« kuharjem. 
V mesecu marcu, mesecu družine, smo za vse starše pripravili presenečenje. Naše kuharice so nam spekle tri vrste kruha, dve vrsti 
peciva ter tri vrste keksov iz različnih vrst moke in z različnimi semeni. Majhne koščke teh dobrot so otroci povezali v culice, ki so 
jih odnesli domov. Ko so starši prihajali po otroke, so si v garderobi ogledali plakat s fotografijami dejavnosti, ki so se dogajale v 
sklopu projekta, na mizicah pa so bili razstavljeni hlebčki kruha (ajdov, polnozrnat s semeni, sadni), poleg pa tudi recepti dobrot. 
Kako pa so pri pripravi sodelovali otroci? Poleg tega, da so pripravili culice z dobrotami, so se v dopoldanskem času seznanili s 
sestavinami, ki so jih kuharice uporabile pri peki. Otroci so spoznali različne vrste moke, semena, suho sadje, ugotavljali razlike v 
barvi moke, velikosti semen, pri tem so šteli, tehtali. 
Projekt bomo ob koncu šolskega leta zaključili, vendar pa upam in želim, da si bodo otroci še vedno pripravljali pogrinjke, pravilno 
uporabljali pribor, z veseljem pojedli tudi hrano, ki je drugačna po barvi ali po okusu. Odrasli pa smo tu, da bomo otroke spodbujali, 
jim pomagali in dajali zgled.

Jelka Vavtar 
vzg, pred. otrok vodja IP

Spekli bomo orehove potičke.

Priprava pogrinjka in pravilni 
postavitev ter drža pribora

Culice z dobrotami za naše družine
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Laufen - kraj izgnanstva Primoža Trubarja in prisilnega dela slovenskih izgnancev leta 1942

Letos se spominjamo 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. V sevniški občini pa ob tem tudi tega, da je med letoma 1524–1542 
Trubar upravljal župnijo Loka, kamor ga je poslal njegov pokrovitelj, tržaški škof Bonomo. Trubar je v tem času ostro nastopil proti 
zidanju nove cerkve na hribu nad Kompoljem in Šmarčno in še tretje cerkve »gori na Bruniki per tih Trijeh kralih«. Zidanje prve 
sta zahtevala svetnika, ki sta se v sanjah prikazovala neki hribovski ženi in »pritila«, da »aku tiga ne dejo, tako hočta čez te ludi 
inu živino tak pomor inu žlize poslati, de malo ludi inu živine žive ostane«. Prav tako je cerkev na Brunku hotela imeti »ena druga 
baba«.
Na Trubarja nas posredno spominja tudi luteranska molilnica na sevniškem gradu, v kateri so ohranjene freske iz obdobja 
reformacijskega gibanja. V njej je sevniškim protestantom pridigal prevajalec svetega pisma v slovenščino Jurij Dalmatin.
Kranjski deželni knez ni maral protestantov in jim je grozil z ječo in izgonom. Pred preganjanjem je leta 1547 Primož Trubar, 
najpomembnejši slovenski protestant, zbežal v Nürnberg, od tam je odšel v Rothenburg in naprej v Tübingen, kjer je napisal in leta 
1550 izdal prvo slovensko knjigo. Nato je bil župnik v Kemptu, prebival in delal v Bad Urachu, junija 1562 pa se je vrnil v Ljubljano, 
kjer je prevzel službo superintendenta. Leta 1565 je moral spet v izgnanstvo. Za nekaj mesecev se je ustavil v Laufnu, nato pa 
do svoje smrti 1586 župnikoval v Derendingenu. Laufen je mestece ob reki Necker na Badenskem. Leži zahodno od Heilbrona. 
Okolica Deredingena s svojimi griči zelo spominja na Dolenjsko.
S spominom na Trubarja je povezan tudi spomin izgnancev iz Boštanja in Šentjanža na kraje Trubarjevega begunstva in izgnanstva. 
Neki pokojni izgnanec se je spominjal celo Trubarjeve lesene spominske table v cerkvi v Derendingenu.
Januarja 1942 so približno 30 izgnancev, mlade fante in može, iz taborišča Neresheim na Württemberškem odpeljali na delo v 
Laufen. Med njimi so bili Rudi Jamšek, Tonče Štih s Kamence, Drago Pelko s Kamenškega, Ferdi Lukek z Govejega Dola, Pepi 
Knez iz Krmelja, Jože Debenc iz Hinj, Štefan Majcen iz Šentjanža, Ivan Bec iz Gabrc, Vinko, Janko in Peter Jamšek s Kladja, 
France Bec z Gaberja, Knez z Loga, Jože Stopar iz Zavrha pri Boštanju in drugi. Do maja 1942 so morali pospravljati ruševine, 
graditi zaklonišča, pokrivati strehe in podobna dela. Poveljeval jim je starejši Nemec.

Janez Kos

Tradicionalno prepevanje Jurijeve pesmi na Logu

Priprave na tradicionalno prepevanje Jurijeve pesmi so se letos na Logu začele že nekaj 
mesecev prej s pripravami na nabavo opreme. V preteklih letih se je namreč pojavila 
pobuda, da je poleg ohranjanja ljudskega petja treba ljudem pokazati tudi ustrezno 
podobo ljudskega pevca. Prizadevni posamezniki so prevzeli skrb za nabavo klobukov 
in predpasnikov. Izbranih je bilo nekaj primernih vzorcev, ki so bili predstavljeni na 
sestanku. Odločitev ni bila težka, izbran je bil slovenski klobuk. Ta ima nekoliko širši 
krajec, ki zelo dobro sede na glavo in daje moškemu, ki si ga nadene, pravo možato 
podobo. Nekoliko več časa je bilo treba porabiti pri izbiri barve – jurjevci so si namreč 
želeli, da bi bila njihova podoba nekaj posebnega. Izbrana je bila zeleno-rjava barva, 
nato pa sta se začela pobiranje mer in naročilo pri znanem klobučarju v Krškem. 
Glede na izbrano barvo klobuka je bilo zelo preprosto izbrati ustrezno barvo blaga za 
predpasnike. Izdelavo so zaupali domačemu krojaču in šivilji Mihu in Miri Kurnik. Andreja Jazbeca pa so določili za oblikovanje 
logotipa Loških jurjevcev ter njegovo tkanje na predpasnike. Tudi to delo je bilo zaupano pravi osebi, saj ima Andrej izjemen 
občutek za estetiko in ustrezen videz. Zbor pevcev je bil v sredo, 23. aprila, ob 18. uri, v dvorani Večnamenskega doma na Logu. 
Razdeljeni so bili klobuki in predpasniki, nato pa je bilo narejenih nekaj skupinskih fotografij Loških jurjevcev. Zbora in prepevanja 
so se udeležili: Drago Božič, Karli Božič, Kristjan Božič, Anton Drobež, Darko Erjavec, Mirko Erjavec, Andrej Jazbec, Jože Jazbec, 
Janko Jeraj, Brane Knez, Miha Kurnik, Roman Marušič, Silvo Novšak, Franc Pavkovič, Uroš Sovinc in Franc Žnidaršič. Po tradiciji 
se loška Jurjeva pesem prepeva od hiše do hiše. Začne se na Orlah, nadaljuje na Golem Vrhu in v Cerovem Bregu, za tem na Logu, 
kjer se začne v Leščinah in nadaljuje v Kapniku, starem delu vasi, Brodu, Hudih vilah in konča v Dolini. Na Brodu, kjer prebivajo 
Logarjevi, je bilo letos še posebno ganljivo, konec leta 2008 se bodo namreč preselili. Njihova hiša bo v sklopu urejanja območja 
akumulacijskega jezera za HE Blanca porušena. Pripravili so prigrizek in izbrano penino. Od Logarjevih je pot vodila vse do zadnje 
hiše v Dolini, kjer se je okrog 13.30 tudi končala s petjem. V Dolini pri Mihi Kurniku je bilo okrepčilo s pečenimi jajci in štetje 
denarja, ki so ga v zahvalo darovali krajani. 

Brane Knez,  foto: Zvone Virant

Jurijeva pesem - Log

 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 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 in nam pošljete svoje prispevke ali ideje, kaj bi lahko v tej rubriki lahko še predstavili. 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.  
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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).

5. Stara domača imena za določene predele 
Boštanja: Kaj veš o tem? Sta se v vaši vasi 
pojavljali imeni Tenetiše (lovljenje ptičev) ali 
pa Tlake (povezava s cesto)?
 5.1 Naj jih nekaj naštejem:
 Gavge: na ravnini proti vrhu;
Pugelj: Jeraj (trgovina): od imena Pudel 
je nastalo ime Pugelj. To trgovino je imel 
Jaka, ki se je rodil leta 1841.
Bačka: to je kraj, kjer so se sestajali fantje. 
V Boštanju je imela mizo in štiri klopi. 
Bačka je bila tudi v Dolenji vasi.
  5.2 Imeni Tenetiše in Tlake se v Boštanju 
nista pojavljali.
6. Kaj veš o pošti Boštanj:
Prva upravnica pošte je bila iz Planine. Je 
»poneverila« in so jo zato odstavili. Šele 
za njo je prišla Radežičeva.
7. Kako je bilo z ribolovom na Mirni? Je 
bilo to urejeno v zemljiški knjigi?
Ribolov na Mirni je bil urejen z zakonom 
Franca Jožefa. Pravico do ribolova je imel 
vsak lastnik zemljišča, ki se je dotikalo 
Mirne. To ni bilo urejeno v zemljiški 
knjigi, temveč s predhodno omenjenim 
zakonom. Ribe so jedli tudi posušene 
(zrak, dim).
8. Prvi zametki elektrifikacije na vasi:
Vas je dobila elektriko leta 1928 od 
Jakilove žage na Mirni. Pečar je že leta 
1918 imel elektriko na vodno turbino. Vse 
luči so se prižgale hkrati. Ko smo otroci to 
gledali, je luč precej požmrkovala.
9. Kako je bilo s političnim življenjem v 
Boštanju?
Že v starih časih so si bili klerikalci in 
liberalci večni politični nasprotniki.

Se nadaljuje

Pogovor s preteklostjo

Zgodbe iz Stare skrinje bi kaj kmalu dobile 
nove dopisnike, če bi se povezali z ljudmi s 
terena. Skoraj vsak kraj ima v svoji sredini 
kakšnega starejšega krajana, ki ima dober 
spomin in ga zanimata preteklost in 
dogajanje v domačem kraju. Nekaj teh 
dogodkov se spominja še sam, nekaj so 
mu jih posredovali njegovi predniki, nekaj 
jih je dobil s proučevanjem literature, 
dokumentov preteklosti in drugače. 
Gotovo je, da ti ljudski poročevalci počasi 
izginevajo, zato bi morali njihova izročila 
zapisati v dokumente in knjige, s čimer 
bi ohranili našo preteklost, zgodovino in 
s tem naravno in kulturno bogastvo naše 
domovine.
Ob pisanju knjige Boštanj, vas rumenega 
sleča, smo uporabili tudi ta vir podatkov 
o preteklosti Boštanja, vendar jih nismo 
vključili v knjigo. Tako je zdaj priložnost, 
da jih vključimo v to rubriko, pozneje 
pa te podatke zberemo in jih objavimo v 
pisni obliki.
Obiskal sem krajana Boštanja Alojza 
Zalaščka, njegove podatke pa objavljam 
v tem članku. Z Alojzom Zalaščkom sem 
se pogovarjal dvakrat (26. oktobra 1996 
in 22. januarja 1997). Podatkov nisem 
preverjal in so zapisani, kot sem jih 
izvedel. Če kdo ve, da je drugače, lahko 
podatke posreduje kot dopolnilo mojemu 
članku glasilu Grajske novice. 
Kaj veš o graščini Boštanj in njenih 
prebivalcih?
 V graščini so bili sodnija za celotno 
Zasavje, gavge (vešala) in arest (zapor). 

Nastanek imena grof: ko so hodili graščaki 
k maši, je stari Klemenčič delal red med 
ljudmi z besedami: grof grejo, umaknite se. 
Od takrat so Klemenčičevi dobili domače 
ime Grofovi.
 Dvor (graščina) - poslopje, kjer je bila 
pred drugo vojno pošta: gradiček naj bi leta 
1895 kupil Janez Lipar (gospodar Planinc). 
Iz drugih virov je razvidno, da je Dvorec 
Boštanj (skupaj s kapelo) kupil Janez Lipar 
20. aprila 1895 za 5066 goldinarjev od 
Antonije Juvančič, ki je posest pridobila z 
dedovanjem po bratu Janezu Planincu 30. 
julija 1890. Pri tem lahko domnevamo, da 
je bil gradiček ob Liparju v sklopu posesti, 
ki jo je Janez Lipar kupil od Juvančičeve.
Spominjam se, da je bilo rečeno, da je bila 
v tem poslopju štala za kočije (trajbarska 
štala). V tem poslopju je bila tudi prva 
gledališka igra v Boštanju: Miklova Zala.
2. Jakilova lovska hiša na Gomili:
Tam sta bili v starih časih mitnica in 
pralnica.
3. Kamniti most ob izlivu Mirne v Savo: Kaj 
veš o tem? Je iz rimskih časov?
O tem ne vem kaj podrobnejšega.
4. Promet po reki Savi: Kaj veš o tem? Ime 
Brod ( Papeževa domačija):
V zvezi s tem se spominjam pesmice.
»Po 12 krajcarjev ga boš dau (vino), pa še k 
Savi ga postau.« 
S plovbo po Savi je povezano ime Voznik 
(Orehovec), ki je vozil k ladjam na Savi. 
Imel je zgrajeno pot do Save in od tod 
domače ime za družino Orehovec: Voznik. 
Brodar na Savi je imel nož in v primeru 
nevarnosti, da bi živino potegnilo v vodo 
(Savo), je prerezal vrv, potem pa so z 
mačkom (sidrom) pritrdili ladjo, da je ni 
odnesla voda.

Mladost moje babice in dedka

V četrtem razredu se pri družbi učimo tudi o šolanju v preteklosti in o družini naših babic. Z učenci sem se dogovorila, da to snov 
obdelamo po metodi projektnega učnega dela. Skupaj smo oblikovali okvirni načrt v obliki miselnega vzorca. Projektu smo dali 

naslov Mladost moje babice in dedka. Projekt je potekal teden dni. Učenci so raziskovali družine 
svojih babic, šolanje nekoč, zgodovino šole v domačem kraju, pisali spis z naslovom Mladost 
moje babice. Iz gline so zgradili stare hiše. Naslikali so stare zgradbe. Naučili so se pesmice, 
ki so jih prepevale babice. Poiskali so stare izštevanke. Spoznali so igre babic in se jih igrali. 
Učenci so v skupinah izdelali plakate. V petek smo pripravili razstavo. Na njej smo predstavili 
vse izdelke, ki so nastali v času projekta. Popoldne smo predstavili projekt staršem. Med gledalci 
je bilo tudi veliko babic in tudi dedkov. Na prireditvi so se učenci predstavili s petjem, plesom 

in dramatizacijo. Bučen aplavz je bil potrditev, da so bili vsi nad predstavitvijo navdušeni. Potem so 
si ogledali še razstavo v učilnici. Za zaključek smo obiskovalce pogostili z jabolčnim sokom in suhim 
sadjem. Potek projekta je v celoti slonel na spodbujanju učencev k aktivnosti. Vsi učenci so bili za 
delo močno motivirani in tudi vsi aktivno sodelovali. Delo so opravili sami, jaz sem njihove aktivnosti 
le organizirala. Ta način dela je bil prijetnejši in privlačnejši. Pridobljeno znanje pa je kvalitetnejše 
in trajnejše.

Mihaela Jelenc, OŠ TRŽIŠČE
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Moja dežela – lepa in gostoljubna

TZOS bo tudi letos organiziral ocenjevanje 
krajevnih jeder, vrtcev, osnovnih šol in 
prijavljenih krajev na področju turizma 
in varstva okolja pod geslom Moja dežela 
– lepa in gostoljubna.
Ocenjevanje bo opravila za ta projekt 
določena komisija TZOS, ki bo svoje delo 
izpeljala 3. in 4. junija.
Skupaj si prizadevamo, da bi ohranili 
in izboljšali naše okolje in bili še bolj 
prijazni in vabljivi za goste, ki nas bodo 
obiskali v tem in prihodnjih letih.
Z našim skupnim dosedanjim 
prizadevanjem smo dosegli zavidljive 
rezultate, ki uvrščajo naše kraje v vrh 
urejenosti in gostoljubnosti v slovenskem 
merilu. Leta 2005 smo imeli najlepšo 
hribovsko vas v Sloveniji Leskovec in še 
leta 2006 drugouvrščeno vasico Pijavice.
 

Cvetka Jazbec

V Trnovcu gostili Antona Komata in Zeleni festival 

Znani slovenski neodvisni raziskovalec okolja, pisatelj, publicist in varuh narave 
Anton Komat je imel v sklopu Zelenega festivala Vrbovega Loga 2008 predavanje tudi 
v Trnovcu. Vas Trnovec je vse, ki so jo ob tej priložnosti obiskali prvič, prav prijetno 
očarala, piko na i pa je dodal še gostoljuben sprejem gostiteljev in dobrote Aktiva 
kmečkih žena Zabukovje. V predavanju z naslovom Srečna bebavost potrošništva je 
Anton Komat predstavil, kaj je povzročilo porabniško družbo sodobnega časa ter 
kaj nas čaka v prihodnje. Opozoril je na pasti globalne trgovine, ki je velik porabnik 
nafte in ob tem ustvarja dodatne količine toplogrednih plinov, pokazal je na posledice 
prehoda kmetovanja s strojno mehanizacijo, ki porablja nafto, omenil vprašanje 
lokalne samopreskrbnosti in prehranske varnosti v prihodnosti zaradi čedalje dražjega 
transporta in izčrpanosti fosilnih goriv ter na pomen zdrave hrane brez nevarnih 
dodatkov za zdravje ljudi. Mnogi so začeli razmišljati, na koncu pa je bila zanimiva 
diskusija. »Porabništvo je proces odtujitve človeka od narave, beg pred samim seboj,« 
pravi Komat in poudarja pomen ohranjanja stika človeka z zemljo in naravo.
Pri organizaciji predavanja v Trnovcu sta sodelovala Zavod KŠTM Sevnica in Turistična 
zveza občine Sevnica.       
         Jelka Tršinar

Občni zbor TZOS 

Občni zbor TZOS je bil 14. marca v Kulturno-
mladinskem domu na Lukovcu. Člani 
Kulturno-športnega društva Lukovec so 
delegate in goste sprejeli in jim zaželeli 
dobrodošlico na Lukovcu. 
Vse je pozdravila predsednica TZOS, Cvetka 
Jazbec, še posebno podžupana sevniške občine 
Srečka Ocvirka, podžupanjo mag. Bredo 
Drenek Sotošek, vse druge goste in delegate 
društev. Predlagala je delovno predsedstvo, 
ki je bilo soglasno potrjeno in je kakovostno 
opravilo zaupano nalogo. Predsedujoča 
Breda Drenek Sotošek je občni zbor vodila po 
dnevnem redu. Poročilo o delu za leto 2007 in 
načrt dela za letos je podala predsednica TZOS 
Cvetka Jazbec. Finančno poročilo za leto 2007 
in finančni načrt za letos pa sekretarka Alenka 
Kozorog. Predsednik nadzornega odbora Alojz 
Golob je podal poročilo nadzornega odbora, 
ki je vsebovalo pohvalne besede glede porabe 
finančnih sredstev, saj so bila vsa porabljena 
strogo namensko po sprejetem načrtu. Vsa 
poročila so bila potrjena in sprejeta. 
V imenu TZS je spregovoril Jože Prah, v imenu 
občine pa podžupan Srečko Ocvirk.
Priznanja TZOS, imenovana azeleja, so 
podelili: predsednica TZOS Cvetka Jazbec, 
predsedujoča Breda Drenek Sotošek in 
podžupan sevniške občine Srečko Ocvirk. Za 
prepoznavno delo na področju turizma so 
priznanje dobili:
- Osnovna šola Blanca,
- Turistično društvo Loka pri Zidanem                   
 Mostu – sekcija Zeliščarji,
- KŠTD Blaž Jurko Razbor,
- Društvo Trg – gledališka sekcija,
- TD Šentjanž,
- Društvo Hrast Tržišče,
- Kmetija Roštohar. 
Občni zbor TZOS je minil v prijetnem 
druženju dolgo v noč, kjer smo snovali nove 
zamisli za delo v tem letu.

Alenka Kozorog

Delovno predsedstvo v akciji

Govor predstavnika TZS Jožeta Praha

Dobitniki priznanj TZOS

Predsednica TZOS Cvetka Jazbec 
z darilom društva Hrast Tržišče

Srednja šola Sevnica druga na 
konferenci Mladi za turizem

Konec meseca marca je v Novem mestu 
potekala 13. konferenca Mladi za turizem 
pod okriljem Nacionalnega turističnega 
združenja. Tema letošnje konference je 
bila Turizem bogati – s turizmom proti 
revščini. Dijaki so že od začetka šolskega 
leta pripravljali raziskovalne naloge in jih 
nato spomladi predstavili na konferenci. 
Dijakinje Natalija Abram, Katarina 
Bostele, Simona Šekoranja in Mateja 
Špan so pod mentorstvom Mateje Traven 
izdelale nalogo Povezani v turizmu in 
uspešni. Raziskale so krajevno skupnost 
Zabukovje in predlagale kar nekaj 
možnosti, kako bi lahko postal turizem 
dodaten vir zaslužka za prebivalce teh 

krajev. S svojimi idejami so prepričale 
tudi ocenjevalno komisijo in v konkurenci 
devetih slovenskih turističnih šol osvojile 
2. mesto.

Simona Šekoranja

Na levi drugouvrščena sevniška ekipa, na 
sredini zmagovalna ekipa iz Slovenj Gradca 

ter ocenjevalna komisija
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Kresovanje v Boštanju

Letošnje kresovanje v Boštanju ni postreglo z novimi 
rekordnimi dosežki, vseeno pa je lahko 3000 obiskovalcev 
spremljalo zanimivo prireditev s številnimi popestritvami. 
Že odprtje z Godbo Sevnica je naznanilo veselo rajanje, ki 
ga je ves večer spodbujala mlada skupina Harmonk’n’roll. 
Slavnostni govorniki so bili minister za gospodarstvo, mag. 
Andrej Vizjak, župan in poslanec Kristijan Janc ter poslanec 
Bojan Rugelj, glavna zvezda večera pa je bila najbolj zaželena babica na Dolenjskem, 
mama Manka, ki je s svojim značilnim humorjem poskrbela za obilico smeha. 
Ognjemet in prižig kresa sta nas navdušila. Smo že omenili kres? Višina (letos) ni 
bila pomembna, njegova priprava pa je skupaj z organizacijo pokazala, da so kljub 
posameznim zapletom v Boštanju doma dobri ljudje, ki z veseljem pomagajo, za kar 
se jim zahvaljujemo. Priznanje častni član društva so ob tej priložnosti prejeli Franc 

Povše ml., Anton Dolničar, Anton Lisec, 
Ivan Zagrajšek, Damjan Blaznik, Aleš 
Prijatelj ter Vladimir in Andrej Pompe, 
zahvalo za pomoč pri letošnjem kresu pa 
Martin Novšak, Kristijan Janc in Marjan 
Kogovšek. Prizorišče kresovanja je že 
pospravljeno in očiščeno, še približno 
360 dni pa je do kresovanja v Boštanju 
leta 2009.

Tomaž Lisec, v imenu ŠKD Mladi Boštanj 

Jurjevanje v Trnovcu

Tudi letos smo v nedeljo, po 24. aprilu, 
ko goduje sv. Jurij, ki je kot vitez na konju 
zavetnik konj, romali k cerkvi sv. Jurija v 
Trnovcu. Pri maši ob 10.30 smo se zbrali 
konjeniki in lastniki konjskih vpreg z našimi 
lepotci, veliko ljubiteljev konj pa je prišlo kar 
peš. Domači konjeniki iz okoliških vasi smo 
se zelo razveselili tudi kolegov iz bohorske 
konjenice, s katerimi si delimo marsikatero 
jahalno pustolovščino. Skupaj smo tako 
našteli 35 konj. Po maši je zabukovški župnik 
naše ljubljence blagoslovil, da bi ostali zdravi, 
pa tudi konjenike in nam zaželel srečo na 
naših skupnih poteh. K dobremu ozračju je 
pripomoglo sončno vreme, za okrepčilo pa so 
poskrbeli domače gospodinje in gospodarji s 
kapljico domačega vinca.   
                                        Ajdovska konjenica 

Mesne in brezmesne enolončnice

Članice AKŽ Budna vas smo za letošnjo 
delavnico izbrale preproste, domače 
na hitro pripravljene jedi. Mesne in 
brezmesne enolončnice, kalorične in 
manj kalorične. Strokovno znanje je 
podajal dobri in priznani kuhar Peter 
Kotar. Delavnico smo imeli pri Meti 
Repovž, ki nam je prijazno odstopila svojo 
kuhinjo. Gospod Peter je hitro razdelil 
delo, tako da se ni nihče dolgočasil. 

Zelenjavo je bilo treba lepo narezati, 
saj mora biti hrana lepa tudi po videzu. 
Pripravile smo devet okusnih in vabljivo 
dišečih enolončnic. Na koncu smo vse 
pospremile na mizo, kar smo seveda tudi 
z lahkoto pojedli. V prihodnje si želimo 
še kakšno takšno doživeto popoldne v 
družbi s priznanimi strokovnjaki. Nikoli 
ne znamo dovolj, zato je naš moto 
izobraževanje in širjenje znanja.

Za konec vam zaupamo še en recept:
Enolončnica iz ajdove kaše in krompirja
Sestavine za osem oseb: 50 dag 
krompirja, 15 dag ajdove kaše, lovorjev 
list, vejica majarona, vejica peteršilja, 
3 dag maščobe, čebula, 2 stroka česna, 
žlica ajdove moke, žlica kisle smetane, 
žlica kisa, poper in sol.
Potek: olupljen krompir, zrezan na 
kocke, damo kuhat v slano vodo s strtim 
česnom, majaronom, lovorjem. Posebej 
na maščobi pražimo nekaj nasekljane 
čebule, potresemo z ajdovo moko, 
malo zarumenimo, zalijemo z vodo in 
malo pokuhamo ter zlijemo na kuhan 
krompir, posolimo, popramo in okisamo. 
Posebej skuhamo ajdovo kašo v slani 
vodi. Kuhano odcedimo in jo dodamo 
krompirjevi juhi. Preden jo postrežemo, 
dodamo še kislo smetano.
Ta enolončnica je zelo preprosta, poceni, 
hitro pripravljena in zdrav obrok.
Pa dober tek!

Cvetka Jazbec
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Konec mednarodnega projekta Pasavček na OŠ Boštanj

V ponedeljek, 7. aprila, smo se starši, učenci in učitelji OŠ Boštanj zbrali v mali 
telovadnici na zaključni prireditvi mednarodnega projekta Pasavček, ki poteka v 
okviru Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste. V našo sredino smo povabili 
tudi gospo ravnateljico, Vesno Vidic Jeraj, gospoda Verstovška iz PU Sevnica, gospo 
Petro Biderman, predstavnico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Sevnica ter demonstratorje iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Ljubljana. Demonstratorji so predstavili tehtnice, ki prikazujejo naletno težo, mini-
avto za demonstracijo pravilne uporabe otroških sedežev in varnostnega pasu.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije sodeluje v 
mednarodnem projektu za spodbujanje uporabe otroških varnostnih sedežev Euchires. 

Otroci v Sloveniji poznajo akcijo pod 
imenom priljubljene figurice Pasavček. 
Vsebinsko se akcija navezuje tudi na 
aktivnosti v okviru širše akcije Pripni svoje 
življenje, ki teče pod okriljem Ministrstva 
za promet Republike Slovenije.
Na naši šoli je projekt potekal v prvem 
triletju, in sicer od januarja do aprila. 
Skozi pogovor in delo so nastali različni 
likovni in literarni izdelki, izdelovali 
smo plakate ter se naučili nekaj pesmi 
na temo promet. Obiskali so nas tudi 
policisti, ki so nam predstavili in nas 
opozorili na pravilno in varno udeležbo v 
cestnem prometu. Na zaključni prireditvi 
so učenci staršem, učiteljem in gostom 
predstavili svoj program, obiskal pa nas 
je tudi Pasavček, katerega so bili najbolj 
veseli prav otroci.   

              Vodja projekta: Mateja Lisec, prof.

Podružnica Studenec obiskala 
Podružnico Javorje

»Dobra volja je najbolja …«, smo si z 
učenci podružnice peli, ko smo se peljali 
na Koroško. Srečanje naše podružnice 
in podružnične šole Javorje je že 
tradicionalno. In v letošnjem šolskem 
letu je doletela nas ta čast, da smo jih 
obiskali. V petek, 28. marca, smo vsi 
dobre volje že v zgodnjih jutranjih urah 
zasedli avtobusne sedeže in se odpeljali 
na pot. Med potjo so si učenci lahko 
ogledali nekaj gospodarskih, geografskih 
in kulturnih znamenitosti nekaterih 

slovenskih mest. V Črni na Koroškem so 
nas pod dežniki pričakali naši prijatelji, 
učiteljice in učenci podružnice Javorje. 
Kljub mrzlemu in sivemu vremenu smo 
prijetno izkoristili naš čas. Ogledali smo 

si Etnološki muzej Črna, votlino kralja 
Matjaža, pogreli in okrepčali pa smo se 
na turistični kmetiji Pri Matjažu, zraven 
katere vsako leto poteka tekmovanje 
Gradovi kralja Matjaža. Po štiriurnem 
druženju smo se morali posloviti. 
Izmenjali smo si majhne pozornosti in si 
obljubili, da se prihodnje leto vidimo pri 
nas, na Studencu.  

OŠ Studenec 
Rebeka Dolinšek

Forma viva na Srednji šoli Sevnica

Zadnji delovni teden v aprilu je Srednjo šolo Sevnica 
zaznamoval projektni teden v programu mizar. Dijaki 
prvih letnikov so v tednu dni spoznali forma vivo ne le 
teoretično, ampak predvsem praktično. Deblom, ki so 
bila posekana v neposredni bližini šole zaradi urejanja 
struge reke Save, so dijaki vdahnili novo življenje. 
Ob nepogrešljivih nasvetih dveh umetnikov so dijaki 
izdelali 7 skulptur in vsaka je nekaj posebnega. Vsi 
dijaki in učitelji, ki smo združili moči v pripravi in 
izvedbi tega tedna, smo ugotovili, da je bilo delo 
zahtevno in naporno, vendar vredno truda. Dijaki 
so spoznali novo dejavnost ter ob tem neizmerno 
uživali.

Mateja Traven

Vožnja z avtomobilčki

V petek, 4. aprila, smo imeli učenci 4. in 5. razreda OŠ Boštanj poseben dan. Zjutraj smo se zbrali v učilnici za biologijo, kjer nam 
je gospod predaval o prometu in obnašanju, kadar smo tudi mi udeleženci v prometu. Po končanem predavanju je sledila malica, 
po malici pa smo se odpravili na igrišče. Tam so nas razdelili v tri skupine. Prva skupina je takoj pričela z vožnjo, ostali dve skupini 
pa sta prisluhnili policistom. Ti so nam razkazali svojo opremo. Lahko smo pokukali tudi v policijska avtomobila. Fantje so bili 
navdušeni nad motorjem. Kmalu je bila na vrsti za vožnjo z avtomobilčki tudi moja skupina. Ko sem se usedla v avtomobilček, sem 
se najprej pripela z varnostnim pasom, na glavo pa dala čelado. Čeprav me je bilo na začetku 
malce strah, sem počasi le prevozila progo, ki je bila precej vijugasta. Končno je čas potekel in 
sem lahko zapustila progo.
Ko smo vsi opravili vožnjo, so nam razdelili vozniška dovoljenja »JUMIKAR». Ta dan mi bo še 
dolgo ostal v lepem spominu, saj sem izvedela veliko novega in si pridobila tudi nekaj vozniških 
izkušenj.

OŠ Boštanj, novinarski krožek
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Dan Zemlje

22. april je bil za devetošolce Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica poseben, 
nevsakdanji dan v tednu, kajti v šolskem 
parku so posadili drevo, ki bo raslo in 
spominjalo na generacijo, ki bo letos 
zaključila šolanje na naši šoli.
Vse skupaj se je začelo z govorom o 
pomenu gozdov v Sloveniji. Zapel je tudi 
pevski zbor naše šole. Sledila je krajša 
igra, v kateri so dekleta opozorila, da 
moramo skupaj skrbeti za ohranjanje 

narave takšne, kakršna je. Če upoštevaš 
ta opozorila, si »ekofrajer«, to pa naj 
bi poskušali biti vsi učenci naše šole. 
Svoj govor sta imeli tudi predstavnici 
skupnosti učencev Sanja in Špela. Sanja 
je spregovorila o njihovi generaciji 
nasploh in o njihovem šolanju od prvega 
razreda naprej, Špela pa se je osredotočila 
na svetovni dan Zemlje, ki je bil ravno ta 
dan. Potem smo se skupaj odpravili v 
šolski park, kjer so fantje izkopali luknjo 
in vanjo vrgli steklenico. V njej je bil list 
z imeni vseh devetošolcev. Na steklenico 
so vsuli malce zemlje, potem pa posadili 
njihovo drevo – ginko. 
Ta ginko bo sedaj rasel poleg drugih 
drevesc in bo vedno spominjal na ta dan 
ter na devetošolce. 
                                                  Lea Teraž, 

OŠ Sava Kladnika Sevnica

šolski zvonec

EMA 2008 

Ljudje smo takšni in drugačni - vsak zase edini, 
neponovljiv, različen; vsak zase močan na tem 
ali onem področju. Takšni so tudi naši učenci. 
Spodbujamo jih, da v svojem prostem času 
počnejo stvari, ki jih zanimajo, privlačijo, kjer 
dosegajo uspehe, spoštujejo drugačnost in ob tem osebnostno rastejo, se veselijo 
vsakega novega podviga. Vse to počnemo pri kreativnih delavnicah. In kaj se je zgodilo? 
V učencih se je prižgala tleča iskrica želje, da bi se predstavili svojim vrstnikom. Kocka 
je padla. Odločili smo se, da bomo pripravili nastop za vse četrtošolce naše šole, da 
pokažemo, kaj znamo, v čem smo dobri. Toda, nenadoma se je iz želje prikradla 
glodajoča trema. Medtem ko so nekateri pilili svoj del vloge, so drugi premagovali 
tremo z dihalnimi vajami in besednimi spodbudami. Zmagale so besedice: zmorem, 
znam , uspel bom, hočem…
Program je stekel. Videli in slišali smo marsikaj nenavadno lepega: plesne koreografije, 
skupinske pevske in solistične nastope, novonastale pesmi in deklamacije, rap 
nastope… Program so spontano povezovali učenci sami in tako razvijali voditeljske 
spretnosti. Ko se je opogumila še tista zadnja, tiha in vedno v ozadje skrita deklica in 
izvedla svoj solistični nastop, smo zmagovalci ugotovili:»To je prava pot!« Učenci so 
se razcveteli v odmevu aplavza in čestitk. Bili smo ponosni, koža nam je nenadoma 
postala pretesna. Z lepimi občutki se odpravim domov. Ne, nisem hodila, plavala sem 
po nečem in med nečim, kar greje, osrečuje, potrjuje…

Mirjana Jelančič,  
mentorica kreativnih delavnic, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Območna revija otroških pevskih 
zborov Poj z menoj

V sevniškem Kulturnem domu je v 
organizaciji Sklada za kulturne dejavnosti 
v mesecu aprilu potekalo Srečanje otroških 
in mladinskih pevskih zborov Občine 
Sevnica.
Srečanja, ki se odvija pod sloganom Poj 
z menoj, so se letos udeležili štirje pevski 
zbori: pevski zbor iz OŠ Sevnica, pevski zbor Sonček iz Krmelja, pevski zbor iz OŠ 
Boštanj, kot zadnji pa se je predstavil še pevski zbor iz Šentjanža. Vrhunec srečanj je po 
lanskoletnem vzoru tudi letos pripadal skupnemu nastopu vseh sodelujočih pevskih 
sestavov. Seveda pa je nastop na območnem srečanju zanimiv tudi zato, ker je vse 
nastopajoče spremljal strokovni ocenjevalec, Franci Kovač, ki je po nastopu podal 
strokovno mnenje. Nad nastopi je bil navdušen in hkrati vesel, da otroci tako lepo in z 
veseljem pojejo v Občini Sevnica.  
   Stanka Žnideršič

PZ OŠ Sava Kladnik Sevnica

Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin 

V sredo, 9. aprila, in v četrtek, 10. aprila, se je na odru sevniškega Kulturnega doma 
odvijalo regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine. 
Po izboru območne strokovne spremljevalke, Maje Gal Štromar, se je na regijsko srečanje 
uvrstilo sedem gledaliških skupin. V sredo so nastopili: skupina iz OŠ Brežice s predstavo 
ČAROVNIK IZ OZA, predstavo MUCA COPATARICA so nam odigrali malčki prvega 
razreda OŠ Trebnje, kot zadnja v prvem delu regijskega srečanja, pa se je predstavila 
gledališka skupina In kaj je bilo potem iz KD Leskovec, ki nam je odigrala predstavo 
SKRIVNOSTI IZ ŠOLSKEGA VECEJA. Četrtkovo dopoldne so nam  gledališko obarvale: 
dramska sekcija OŠ Mirna s predstavo JURČEK, gledališka skupina OŠ Sava Kladnika Sevnica se nam je predstavila s POBEGLO 
SNEGULJČICO, predstavo SKRIVNI DNEVNIK IN ODRAŠČANJE JADRANA GRMA je odigral Grmski teater iz OŠ Grm Novo 
mesto, dvodnevno srečanje pa so zaključili Gledališka skupina »Studenček« iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec, z 
MUCO COPATARICO. Organizator Regijskega srečanja je bil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Sevnica, 
v sodelovanju z Občino Sevnica. Srečanje je strokovno spremljala igralka, pisateljica in režiserka, Kim Komljanec, ki je po zaključku 
srečanja opravila strokovni pogovor z mentorji gledaliških skupin. V svojem pogovoru je izrazila zadovoljstvo, da se otroci v tako 
velikem številu in s takim veseljem ukvarjajo z gledališko dejavnostjo in hkrati upa, da se bodo tudi v prihodnje vključevali v 
tovrstno dejavnost. Po ogledu Regijskih srečanj otroških gledaliških cele Slovenije bo Kim Komljanec izbrala najboljše skupine, ki 
se bodo uvrstile na Državno srečanje otroških gledaliških skupin.
   Stanka Žnideršič, JSKD OI Sevnica
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Trening varne vožnje za 
motoriste v Tržišču

V soboto, 26. aprila, 
smo kot vsako leto v 
okviru Kluba ljubiteljev 
starih vozil Mirnske 
doline – Hrast Tržišče v 
sodelovanju s PPP Novo 
mesto organizirali trening varne vožnje za motoriste. Poleg 
članov kluba se je treninga udeležilo tudi nekaj naših prijateljev 
motoristov. Našteli smo preko 40 udeležencev, med njimi tudi 
nekaj mopedistov in skuteristov, kar nas še posebej veseli. Na 
treningu smo ponovili osnovne tehnike obvladovanja motocikla 
ter pravilnega opazovanja in predvidevanja.

Po strokovnih 
navodilih in 
pod nadzorom 
policistov smo 
vadili zaviranje, 
izogibanje oviri 
in obvladovanje 
m o t o c i k l a 
na poligonu. 
Letošnja novost 

je bila vožnja na simulatorju. To je nekakšna računalniška 
igra z vgrajenimi mnogimi nevarnimi situacijami, ki jih lahko 
srečamo v prometu. Zaenkrat imamo v Sloveniji samo en 
takšen simulator vožnje z motornim kolesom, upamo pa, da jih 
bo v prihodnje na razpolago več oziroma bodo dostopni širšemu 
krogu uporabnikov.
Zahvaljujemo se policistom PPP Novo mesto za strokovno 
izpeljan trening, krajanom Tržišča pa za potrpljenje. Obljubimo, 
da ne bomo hrupni do dirke starodobnikov na Malkovec, ki bo 
2. avgusta.

Tomaž Knez

17. gorski tek na Lisco

V četrtek, 1. maja, je potekal že 17. 
gorski tek na Lisco, ki šteje za Pokal 
Dolenjskega lista in Slovenija teče za 
zdravje. Na startu teka na Orehovem 
se je zbralo 118 ljubiteljev teka in 
se podalo na 8,3 km dolgo pot proti 
Lisci. S progo je najhitreje opravil 
domačin ROBERT LENDARO, član 
AK Sevnica, ki je postal absolutni 
zmagovalec 17. gorskega teka na Lisco. 
S časom 43,36 minut je kar za minuto 
in pol prehitel drugouvrščenega Maria 
Vračiča, ŠRI Činmoj marathon team. 
Med dekleti si je zmago pritekla 
Mateja Šuštaršič, AK Portovald, ki je v 
cilj pritekla v 51,33 minutah. Sevničan 
Robert Lendaro je bil absolutne zmage 
zelo vesel, saj je le-ta v sedemnajstih 
letih prvič pripadla domačemu atletu. 
Takoj po prihodu v cilj, mu je za lep 
dosežek čestital tudi gospod Kristijan 
Janc, župan Občine Sevnica, ki je bila 
eden od sponzorjev 17. gorskega teka 
na Lisco. Poleg teka je organizator 
pripravil tudi pohod na Lisco, ki se ga je 
udeležilo 16 pohodnikov, na vrhu Lisce 
pa so potekali tudi otroški teki, katerih 
se je udeležilo 18 otrok. Zmagovalec 
najdaljše 1,5 km dolge proge je postal 
član AK Sevnica, Klemen Lendaro. Kljub slabemu vremenu, so 
bili tekmovalci s celotno prireditvijo zelo zadovoljni, saj je bila 
izpeljana brez napak, kar pa ne čudi, saj je glavni organizator teka 
nekdaj odlični gorski tekač, gospod Pavle Drobne. 
Več podrobnosti je na voljo na spletni strani Društva marathon, 
www.drustvo-marathon.si  .   

Tekst in foto: Vanja Lendaro

Absolutni zmagovalec teka 
in župan Občine Sevnica 

Absolutni zmagovalec 
teka – Robert Lendaro in 

najhitrejša med dekleti 
Mateja Šuštaršič

Šah PZDU Posavja za 2008
Ekipni prvak DU Krško - Posamični prvak Blas Janez DU Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica je po programu Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja in v 
tehnični izvedbi ŠK Milan Majcen Sevnica, odlično organiziralo šahovsko prvenstvo te samostojne 
pokrajinske zveze po pravilih organiziranosti Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2008. 
Prvenstva so se udeležile štiri ekipe s po štirimi šahisti, v posamični konkurenci pa 19 šahistov iz 
DU Dobova-Kapele, DU Krško, DU Senovo in domačini, DU Sevnica.
Ekipni šahovski prvak DU Krško, za katerega so tekmovali Ivan Levičar, Jože Volčanšek, Tomaž 
Žnideršič in Hilmija Ahmatovič je prejel pokal v trajno last in se uvrstil na šahovsko prvenstvo 
Zveze društev upokojencev Slovenije. Drugo mesto so v postavi Janko Keše, Franc Derstvenšek, 
Rudi Prosenik, Janez Blas in Jože Kolman osvojili domačini, DU Sevnica, ter prejeli manjši pokal. 
Tretje mesto je v postavi Franc Špiler, Rado Bogolin, Albert Urek in Ivan Gabrič osvojila ekipa DU 
Senovo in prejela najmanjši pokal. Poleg pokalov so vse štiri ekipe prejele tudi diplome. Pripomniti 
velja, da so v ekipni konkurenci premočno in predvsem s taktično postavitvijo šahistov v svoji ekipi 
zmagali šahisti DU Krško. Domačini, DU Sevnica, so precej nesrečno izgubili direktni dvoboj z rezultatom 4:0. Igre nasprotnikov 
so bile enakovredne, vendar so bili Krčani iznajdljivejši, zato so jim Sevničani lahko le iskreno čestitali. Posebno velja poudariti igro 
najstarejšega, 73-letnega, Janeza Blasa iz DU Sevnica, ki je presenetil vse, ko je postal šahovski prvak med posamezniki za leto 2008 
v Pokrajinski zvezi DU Posavje in prejel zlato medaljo ter diplomo. Za drugo mesto je Hilmija Ahmatovič, DU Krško, prejel srebrno 
medaljo in diplomo ter Branko Urek, DU Dobova-Kapele, bronasto medaljo in diplomo za tretje mesto. Ne da se z besedami opisati 
prijetnega druženja in iskrenih čestitk drug drugemu ob druženju po tekmovanju v Hotelu Ajdovec v Sevnici. Ni bilo niti kančka 
zavisti ob podelitvi zasluženih pokalov, medalj in diplom. Pred pričetkom tekmovanja so vsi prisotni s trenutkom tišine počastili 
spomin na pred kratkim umrlega športnega referenta Pokrajinske zveze Posavja, gospoda Antona Trohe iz DU Krško. 
Predsednik DU Sevnica, Janez Krajnc, pa je prisotne seznanil, da bo po 10-letnem predsedovanju DU Sevnica to funkcijo prepustil 
mlajšemu upokojencu.
         Ludvik Cvirn, foto: Janez Krajnc

Z leve proti desni: drugouvrščeni 
Hilmija Ahmatovič (DU Krško), 
zmagovalec in hkrati najstarejši 

tekmovalec, Janez Blas (DU 
Sevnica) in tretjeuvrščeni Branko 

Urek (DU Dobova-Kapele). 
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Radioamaterji 

Dvanajstega aprila je v Trzinu potekalo 
odprto UKV (ultra kratko valovno) prvenstvo 
Zveze radioamaterjev Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji. Za radioklub AMATER 
Sevnica so dosegli  naslednje rezultate, in sicer 
v kategoriji PIONIRJI je prvo mesto osvojil 
Urban Senica, drugo mesto pa Maja Koštrun. 
V kategoriji ŽENSKE je četrto mesto osvojila 
Nina Radi. Kategorijo JUNIORJI so zastopali 
Leon Kosem, Davor Možič, Simon Kolman in 
Tomaž Kunšek, ki je osvojil prvo mesto. 
V Postojni pa je 10. maja potekalo odprto 
UKV (ultra kratko valovno) državno prvenstvo 
Zveze radioamaterjev Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji. Tudi na tem prvenstvu so 
sodelovali predstavniki radiokluba AMATER 
Sevnica in dosegli dobre rezultate. V kategoriji 
JUNIORJI je zopet zmagal Tomaž Kunšek, 
tretje mesto je osvojil Davor Možič, četrto mesto 
pa Simon Kolman. Drugo mesto v kategoriji 
PIONIRJI je osvojila Maja Koštrun, četrto 
mesto pa je osvojil Urban Senica. V kategoriji 
ŽENSKE je četrto mesto osvojila Nina Radi, 
v kategoriji SENIORJI pa tretje mesto Danilo 
Kunšek. 
Vsi pridno nabirajo točke za uvrstitev v 
reprezentanco, tako starejši, ki bodo meseca 
septembra odpotovali na svetovno prvenstvo v 
Južno Korejo, kot mlajši do 15 let starosti, ki 
bodo letos  zastopali Slovenijo na evropskem 
prvenstvu meseca junija v Moldaviji.

Za ARG POSAVJE – Jani Kuselj

Z leve stojijo: Tomaž Kunšek (Sevnica), 
Leon Kosem (Sevnica), Maja Marušič 
(Krško), Maja Koštrun (Sevnica), 
Adrijana Moškon (Krško), Petra Levičar 
(Krško), Janez Kuselj (Krško)
Z leve čepijo: Simon Kolman (Sevnica), 
Davor Možič (Sevnica), Danilo Kunšek 
(Sevnica), Urban Senica (Sevnica), Nina 
Radi (Sevnica)

Z leve: Janez Kuselj (Krško), Maja 
Koštrun, Simon Kolman, Davor Možič, 
Nina Radi, Leon Kosem (vsi Sevnica), 
Petra Levičar (Krško), Urban Senica 
(Sevnica), Maja Marušič, Adrijana 
Moškon (obe Krško)

Nogometne novice

V četrtek, 10. aprila, je na Osnovni šoli 
Sava Kladnika Sevnica potekalo polfinale 
državnega prvenstva za starejše fante v 
nogometu. Nanj so se uvrstile 4 ekipe: 
nogometaši iz Maribora, Svete trojice, 
Križevcev in Sevnice.
V prvi tekmi so naši fantje za las izgubili 
z rezultatom 1:0 proti ekipi Maribora, v 
naslednji so remizirali, v zadnji s Križevci 
pa na žalost izgubili. Fantje so priznali, 
da so zelo veseli, da so se uvrstili tako 
visoko, vendar pa se je v igri z nasprotniki 
poznalo njihovo pomanjkanje izkušenj.
Izjave igralcev sevniške ekipe:
GREGOR KOZMUS: »Nogomet 
spremljam že od malih nog. Nekaj časa 
sem treniral tudi v Krškem. Moj vzornik 
je španski nogometaš Hernandes.«

ROK KOZOLE: »Nogomet je množičen 
šport, saj si je z njim pridobil slavo znani 
nogometaš David Beckham. Ukvarjam 
se tudi z drugimi zvrstmi športa. Najraje 
igram rokomet, vendar sem igral na 
vso moč, saj je šlo za čast naše sevniške 
ekipe.«
SERGEJ CEGLAR: »Nogomet sem začel 
igrati zelo zgodaj, že pri šestih letih. Tudi 
jaz imam nogometnega vzornika, in 
sicer Ballacka. Mislim, da dobro igramo, 
čeprav bi morali bolje sodelovati med 
seboj.«

Nika Motore in Drita Mustafai,              
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Atletika

V soboto, 26. aprila, je 
potekal 2. tek na Jošt. Tega 
teka se je udeležil tudi član 
AK Sevnica, Stojan Švigelj 
in v svoji kategoriji  pri 
moških na 6,5 km osvojil 2. 
mesto.
V nedeljo, 27. aprila, se je na 
Dunaju odvijal 27. dunajski maraton. Udeležili so se ga 
tudi trije člani AK Sevnica in se dobro odrezali. Stanko 
Špec je maraton v dolžini 42 km in 195 m pretekel v času 
3:09,14 ter osvojil 102. mesto v svoji kategoriji od 1172 
uvrščenih. Maraton je preteklo 6249 tekačev in tekačic.
Dobro se je odrezala tudi Brigita Karlovšek, saj je na 21 
km osvojila 17. mesto v svoji kategoriji s časom 1:53,03.
V četrtek, 1. maja, pa se je odvijal 17. gorski tek na Lisco. 

Absolutni zmagovalec je bil domačin Robert Lendaro, ki je dosegel čas 43:36 in tako 
izboljšal osebni rekord za več kot 1 minuto. Robert je dokazal, da je trenutno v odlični 
formi, saj je drugouvrščenega prehitel za 1,5 minute.
            Rafko Povhe

Klemen in Robert Lendaro 
– zmagovalca Lisce

Klemen Lendaro

Robert Lendaro – Lisca
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Uspeh deklet iz kluba Twirling 
sevniških mažoretk Kulturno-
turističnega društva Trg

Dvanajstega in trinajstega aprila je bilo 12. 
državno prvenstvo Slovenije v twirlingu v 
športni dvorani v Kanalu. Organizator 
prvenstva je bila skupina Twirling – Deskle 
in Twirling zveza Slovenije. Na sobotnem 
delu je potekalo tekmovanje v različnih 
kategorijah: solo, freestyle, solo pari, 
freestyle pari in kvalifikacije za finale. 
V nedeljo je bilo finalno tekmovanje v 
solu, parih in kategorijah team in group. 
Ob 15.30 je bila razglasitev in podelitev 
pokalov ter priznanj. Tudi naša dekleta 
kluba Twirling sevniških mažoretk 
Kulturnoturističnega društva Trg pod 
mentorstvom Nataše Ganc Rus in Bože 
Zajec so se udeležile tega prvenstva in 
dosegle odlične rezultate, in sicer: 
- v kategoriji C-team starejši junior 3. 
mesto, 

- v kategoriji C-team senior 1. mesto. 

Šport twirling je registriran pri 
Ministrstvu za šport in Olimpijskem 
komiteju Slovenije. To je ples, gimnastika, 
akrobatika ter ples z obveznim rekvizitom, 
palico twirling. Izvajajo se različni 
elementi v kombinaciji z različnimi meti 
palice, različno rolanje in vrtenje s triki. 
Vsem, ki so pri pripravah na tekmovanje 
kakorkoli pomagali in tako omogočili, 
da so se dekleta lahko udeležila tega 
tekmovanja, se najlepše zahvaljujemo. 

Nataša Ganc Rus

Sevniški strelci drugo leto zaporedoma državni 
prvaki

SD Marok deluje več kot 45 let. V tem času je doseglo vrsto 
uspehov na različnih tekmovalnih ravneh, ki so rezultat 
načrtnega dela vodstva društva, trenerske ekipe ter vztrajnih 
treningov tekmovalcev. 
Zadnji večji uspehi so zabeleženi letos konec aprila na DP 
v streljanju z zračno pištolo. Ekipa kadetinj v sestavi Mojca 
Kolman, Saša Rešeta in Anuša Kovačič je dosegla 1030 
krogov ter tako za pet krogov izboljšala štiri leta star državni 
rekord in drugič zaporedoma osvojila naslov državnih 
prvakinj. Kolmanova je s 371 krogov postavila nov državni 
rekord tudi v posamezni konkurenci. Ekipno in posamezno 
zlato odličje ter dva nova državna rekorda so uspehi, ki 
jih pogosto ne dosegajo niti klubi z večjim proračunom in 
številnimi sponzorji.
Med kadeti je Klemen Juvan s 358 krogi dosegel drugo 
mesto. Glede na rezultate v regijski in državni ligi je veljal 
za glavnega favorita za naslov državnega prvaka. Tako je 
kazalo tudi na tekmovanju vse do zadnjih nekaj strelov, ko 
ga je zapustila športna sreča ter ga za dva kroga postavila 
na drugo zmagovalno stopničko. Kljub Klemnovi večji 
sposobnosti, je to odlična uvrstitev. 
Članska ekipa v sestavi Danilo Petrin, Matej Kolman in 
Blaž Kunšek je na DP zasedla peto mesto. Za dva kroga je 
zaostala za tretjeuvrščeno ekipo.
Mlajši pionirji so se v streljanju s puško na DP ekipno 
uvrstili na drugo mesto. Ekipa v sestavi Kristijan Jakopič, 
Alen Mirtelj in Matej Gulič je dosegla 518 krogov in 
dopolnila bero osvojenih odličij SD Marok na 17. DP z 
zračnim orožjem, ki je bilo v Gorenji vasi in v Sečovljah od 
12. do 20. aprila. 

Tekst in foto: Mirko Ognjenovič

Mojca Kolman; državna 
prvakinja med kadetinjami 

Klemen Juvan že drugo 
leto drugi na državnem 

prvenstvu 

Drugo uvrščeni na 
državnem prvenstvu z 

desne: Kristijan Jakopič, 
Alen Mirtelj, Matej Gulič 

in Patrik Ogrizek

Ekipne državne prvakinje 
med kadetinjami z desne: 

Mojca Kolman, Anuša 
Kovačič in Saša Rešeta

šport in rekreacija, prispevki in reportaže

Planinske urice

Planinsko društvo Lisca Sevnica je ob sredah 
zvečer v zimskih mesecih organiziralo planinske 
urice. Potekale so v Lojzovi sobi, v Planinskem 
zavetišču pod sv. Rokom. Zbiralo se je od 20 do 
50 obiskovalcev, ki smo lahko uživali in spoznali 
prelepe znane in manj znane kraje po 
Sloveniji, Evropi, Ameriki, Avstraliji. 
Spoznavali smo se z duhovnostjo 
planinstva in kako se moramo pravilno 
obleči za pohod pozimi ali poleti. Koliko 
čudovitih redkih rastlin in živali živi v 
Posavskem hribovju, kakšne vse obletnice 
bomo praznovali v Sevnici letos in še veliko drugega. V poletnih mesecih se bomo več 
srečevali na pohodih in planinskih izletih. Bi radi izmenjali izkušnje iz pohodov ali 
se oborožili z informacijami za planinsko turo, si sposodili opremo? Vabimo vas na 
klepete v Planinsko zavetišče pod sv. Rokom vsako sredo od 17. do 18. ure popoldne.

Jože Prah, foto: Vinko Šeško

Društvo upokojencev Sevnica v Izoli  Izola: od 13. do 20. marca

Spet smo se v Izoli zbrali, vsi veseli in vsi »mladi«, teden dni bomo le zase skrbeli, da bomo vnaprej zdravi živeli. Vstajamo s ptiči; 
ali z lenuhi, jemo po želji – ne bomo suhi. Se kopamo, mrzlo, vroče, biserno plavamo, telovadimo ali masiramo. Zelo smo aktivni 
na plesu. To je terapija proti stresu. Pozabimo na boleča kolena, samo da je družba vesela. Znamo lepo v zboru zapeti in tudi na 
tomboli zadeti. Gremo na sprehode in v trgovine, da si razbremenimo pokojnine. Na koncu zadovoljni ugotovimo, je bilo lepo! In se 
poslovimo. Doma nas čaka vsakdanje delo, drugo leto pa bo v Izoli spet veselo.                                                                            Elka 
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Odprtje slikarske razstave Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica 
– slikarski krožek v Lekos galeriji Ana v Sevnici.

V četrtek, 3. aprila, je Lekos galerija Ana v Sevnici 
odprla svoja vrata za člane slikarskega krožka 
U3 Sevnica. Na razstavi je sodelovalo vseh 13 
študentov s svojimi slikami v različni tehniki. O 
delu krožka je zbranim spregovoril Tone Zgonc, ki 
je mentor slikarskega krožka že pet let. Poudaril 
je zagnanost in prizadevnost študentov, da so se 
naučili različnih tehnik slikanja in tako odkrivajo 
tudi za širšo javnost svoja dela in svojo željo po 
izražanju svojih skritih talentov. O slikarstvu, kot 
umetniški zvrsti, je spregovoril akademski slikar 
Alojz Konec in na koncu pohvalil prizadevnost 
ustvarjalcev in njihova dela. Dejal je: »Ko s 
pogledom pobrskam po razstavljenih delih, najprej 
začutim osebni napredek vseh avtorjev. Nato 
se kot biseri jutranje rose zablestijo posamezna 
dela, kjer so posamezniki v izbrani problematiki 
s svojim kladivom osebnosti zadeli na likovno 
glavico strokovnega žebljička, da se je umetniško zaiskrilo.« Odprtje razstave je z 
glasbo pospremila Anica Perme, članica U3, svoje pesmi pa je recitirala Vlasta Bon. 

Rihard Černigoj

Starejši za starejše

Krmeljsko društvo 
upokojencev se je 
zbralo na občnem 
zboru. Program smo 
v celoti uresničili. 
Člani smo aktivni v 
športnih, kulturnih, 
pa tudi v socialno-
z d r a v s t v e n i h 
sekcijah. Vse leto 
se udeležujemo 
različnih srečanj 
in tako poskrbimo  za svoje razvedrilo. 
Organizirali smo tri izlete. Najuspešnejši 
pa smo bili pohodniki pod vodstvom 
neutrudne Silve Dobnik. Letos 
praznujemo deseto leto delovanja. 
Organizirali smo 25 pohodov v bližje in 
daljne kraje. Skoraj vsak dan opravimo 
enourno rekreacijsko hojo. Prejšnje leto 
smo začeli z luninim pohodom. Z lastnim 
zgledom učimo mlade in manj mlade 
zdravega načina življenja. Balinarji so 
dosegli 1. mesto v Posavju. Udeležili so 
se državnega tekmovanja (12 pokrajin) in 
dosegli 6. mesto. Letos bomo namenili 
največ pozornosti projektoma Starejši za 
starejše in E-uprava.

 Berta Logar



25Junij 2008

HOROSKOP
DVOJČKA (22. 5.–21. 6.)
Prebili boste led. Dovolj bo samo en 
spodbujajoči pogled v bližini, ki bo kazal, 
kako prav imate. To vam bo vlilo pogum 
in stvari boste postavili na svoje mesto. 
Doma vas bodo prijetno presenetili.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Nadenite si kratke rokave in jo mahnite 
nekam ven. Zaradi nekaj obveznosti ne 
zamudite prelepega vremena. Zaradi 
zadnjega boste spoznali neko osebo, ki 
vam bo ponudila nekaj, o čemer ste še 
pred kratkim sanjali.

LEV (23. 7.–23. 8.)
Glej ga glej, kdo je prišel. Tako si boste 
rekli, ko boste zagledali osebo, za katero 
ste mislili, da vas je zapustila. Priznajte 
ji, da ste jo pogrešali, in staro prijateljstvo 
bo spet zacvetelo. Veliko močnejše bo.

DEVICA (24. 8.–22. 9.)
Priporočamo vam, da malo zadihate 
in si privoščite nekaj zase. Poslovno bo 
vse potekalo po ustaljenih smernicah. 
S partnerjem bosta po dolgem času spet 
preživela nekaj nepozabnega, kar bo 
samo vajino.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)
Uresničilo se bo. Vendar se bo dogajalo 
tako hitro, da se že zdaj pripravite. Šlo 
bo zares in priložnost zamujena, ne vrne 
se nobena. Ob vsem tem poslovnem 
dogajanju ne pozabite nameniti nekaj 
časa najbližjemu vaši duši.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)
Resda se včasih česa naveličamo in 
nas ne vleče več. Vendar je treba ob 
vsaki nameravani spremembi dobro 
premisliti. Takšna izkušnja se približuje 
vam in vi se boste odločili. Dobro.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)
Junij prinaša v vaše življenje razgibanost, 
zasedenost in izčrpanost. Poslovno boste 
uspešni, vendar naj vas to ne zavede. 
Telo potrebuje počitek in premore. 
Dopolnjujte poslovno dogajanje s 
športno aktivnostjo. 

KOZOROG (22. 12.-20. 1.)
Po dolgem času boste doživeli družabno 
srečanje, ki vas bo napolnilo in zapeljalo 
v svet romantike. Kar bo na vrsti po tej 
zabavi, bo nepozabno. Za vas se bliža 
obdobje lepega in nežnega.

VODNAR (21. 1.–18. 2.)
Kar ste želeli, to ste dobili. Vaša energija 
je bila tako zelo močna. Konec meseca 
ne boste tako navdušeni nad dogodki 
kot na začetku. Stvari prepustite 
toku dogajanj in ne prehitevajte z 
odločitvijo.

RIBI (19. 2.–20. 3.)
Kot strela z jasnega bo udarilo. Vsi 
problemi bodo izginili in za vas bo postal 
svet v hipu oaza sreče. Zaljubili se boste. 
Uživajte v tem obdobju, saj se vse skupaj 
še prehitro vrne na stvarna tla.

OVEN (21. 3.–20. 4.)
Uspelo vam bo izboljšati telesno počutje 
in vadba bo dobro napredovala. Šport 
vam bo omogočil tudi nekaj novih 
poznanstev. Zaupajte svoji intuiciji in 
bodite takšni, kot ste.

BIK (21. 4–21. 5.)
Vedno imate slabo vest, ko odkrito 
poveste, kaj mislite. Ne imejte je. Pravi 
prijatelji to cenijo in vam bodo hvaležni 
za odkrito mnenje. Zaplet se bo rešil v 
kratkem času in omogočil tudi veliko 
smeha. Zanimivo bo.

Evino življenje

Držim liste, da mi jih veter ne meša. Knjiga je tako zanimiva, pa mi vetrič nagaja. Poreden. Sonček me prijetno greje. Morilec je za njenim 
hrbtom in ona se obrne. On spusti nož, jo poljubi. Bil je njen mož. Uh, napeto, da je kaj.
»Kaj je punca? Uživaš v knjigi?« nekdo me ogovarja … aja … dvignila sem pogled. »Jure!«, ja, bil je on, moja bivša ljubezen. Objela sva se 
in prisedel je. Nisem ga videla odkar sva končala. Sedela sva in se pogovarjala. Tako zelo, da naju je že večer začel priganjati. Pa se nisva 
dala. Govorila sva tja v noč. Toliko stvari in toliko resnice je bilo za povedati. Spoznanja in dejstvo, da sva se pogrešala.
Vse skupaj je spominjalo na stare čase. Še dolgo v noč sem bedela in premišljevala o njemu, meni in Luki. Oba imam lahko rada, vsakega 
na svoj način. Jure me je povabil na izlet in ne vem ali je prav, če povabilo sprejmem. Vleče me že, ampak vse skupaj ni v redu, res ni prav. 
Vse skupaj se zopet zapleta, vsaj v mojih mislih.

Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom Za Evo, ali na elektronski naslov (info@kstm.si) s pripisom 
Za Evo.
              Lupčka

kolumna, obvestilo, horoskop

Novela Zakona o varnosti cestnega 
prometa je začela veljati 30. aprila, v 
njej pa je zakonodajalec (med drugimi 
spremembami) določil višje sankcije 
(denarne kazni in drugo) zaradi slabih 
prometnovarnostnih razmer za prekrške, 
ki so najpogosteje razlog za prometno 
nesrečo, kot sta npr. alkohol in hitrost, 
tudi z najhujšimi posledicami. 
Zakon na novo opredeljuje pojem »mladi 
voznik«. To je tisti, ki opravi vozniški izpit 
in še ni dopolnil 21 let (oziroma dve leti, 
ko oseba opravi vozniški izpit, če je starejša 
od 21 let).
Precej višje so kazni za voznike in voznice, 
ki vozijo pod vplivom alkohola. Če se 
ugotovi, da je imel voznik med vožnjo več 
kot 0,24 mg/l alkohola v litru izdihanega 
zraka do vključno 0,38 mg/l je predvidena 
kazen v vrednosti 450 evrov in sedem 
kazenskih točk, nad 0,38 mg/l do vključno 
0,52 mg/l alkohola je kazen v vrednosti 
570 evra in devet kazenskih točk, nad 
0,52 mg/l je kazen v vrednosti 950 evra 

in 10 kazenskih točk ter prepoved vožnje 
motornega vozila. Če je rezultat višji od 
0,71 mg/l (ali 1,5 promila), se poleg globe 
izreče tudi 18 kazenskih točk. Vsak voznik, 
pri katerem je bilo ugotovljeno, da je vozil 
pod vplivom alkohola nad 0,52 mg/l, se 
pridrži do streznitve (najmanj šest oziroma 
do 12 ur). 
V Posavju je bilo leta 2007 kar 50 odstotkov 
povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč 
pod vplivom alkohola (leto prej več kot 
575), ki so imeli v krvi v povprečju 1,19 
promila (0,57 mg/l), in več kot 18 odstotkov 
prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, 
ki so imeli v povprečju v krvi 1,53 promila 
(0,73 mg/l). Povzročitelji prometnih nesreč 
z materialno škodo (nekaj več kot 11 
odstotkov jih je bilo pod vplivom alkohola) 
so bili povprečno alkoholizirani v stopnjo 
1,74 promila (0,83 mg/l). Tudi v prvih treh 
mesecih letos je bilo od 15 do 22 odstotkov 
povzročiteljev pod vplivom alkohola.
Kazni so tudi zelo zvišane za prekoračitev 
hitrosti. Razpon kazni je razviden v tabeli.
Vozniku, ki je bil v zadnjih dveh letih že 
pravnomočno kaznovan za hujši prekršek, 
za katerega je zagrožena denarna kazen 
najmanj 250 evrov in pet kazenskih točk 
(brez vozniškega izpita, vinjen, prekoračitev 

dovoljene hitrosti ...), se odvzame vozilo, 
s katerim je bil zaloten pri prekršku, ne 
glede na lastništvo vozila. Vozilo se preda 
sodišču v nadaljnji postopek.
Za voznika ali voznico, ki med vožnjo ne 
uporablja varnostnega pasu ali se pogovarja 
z mobilnim telefonom v roki, je zagrožena 
kazen 120 evrov.
Vsak voznik naj se zaveda, da s 
spoštovanjem predpisov varuje sebe in 
preostale udeležence v prometu, kar pa 
je cilj nas vseh, in bo končno nepotrebne 
morije na cestah manj. Voznice in vozniki 
imamo pravico do zaupanja, da tudi drugi 
spoštujejo prometne predpise, spoštujmo 
jih tudi mi, da bomo v prometu varnejši.

Jože Sladič, 
vodja policijskega okoliša 
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