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HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.
(za Skupni podvig)

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

SPOMINSKA 
SLOVESNOST 
NA PLANINI

»Kaj se zgodi, da
zmaga zlo?«

Iz naših krajev, str. 5

NIKO GALEŠA, 
predsednik Odbo-
ra za HE: 

»Če bi elektrarne 
gradili Avstrijci, 
bi v Boštanju še 
zdaj imeli samo 
gradbena jamo.«
Naš pogovor, str.3

PLANINSKO SRE-
ČANJE NA LISCI

»20. obletnica tor-
kove pohodniške 
skupine«

Iz naših krajev, str. 7

VLASTA ROŽMAN
absolventka medicine 
in pevka:

»Zaradi povpre-
čnega petja me ni-
hče ni hotel vzeti v 
uk ...«

Zadnja, str. 24

12. seja Odbora za HE na spodnji Savi

“Zaostritve si ne želimo, 
vendar je čas za dejanja”
BLANCA – Na gradbišču HE Blanca je v torek, 19. septembra, potekala 12. seja 
Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi. Predsednik odbora Niko Galeša jo 
je sklical, ker vlada RS še vedno ni sprejela programa infrastrukturnih ureditev 
ob gradnji HE Blanca in uredbe o državnem lokacijskem načrtu za HE Krško. Dr. 
Žiga Andoljšek z ministrstva za finance je članom odbora zagotovil, da sta oba 
omenjena dokumenta, ob tem pa še finančna konstrukcija za infrastrukturo ob 
celotni spodnjesavski verigi, medresorsko usklajena in da ju bo naslednji teden 
obravnaval vladni odbor za gospodarstvo, nato pa še vlada sama.

Kot je uvodoma ugotovil Ga-
leša, praktično ni bil reali-
ziran noben sklep z zadnje, 
junijske seje odbora. Vlada 
s sprejetjem programa in-
frastrukturnih ureditev ob 
gradnji HE Blanca zamu-
ja že celo leto, z uredbo o 
državnem lokacijskem načr-
tu za HE Krško pa nekaj me-
secev. Po mnenju Galeše to 
ni pravi odnos države do pro-
jekta, ki je zato na kritični 
poti: „Koncesionarju (HSE, 
op. p.) bomo dali pobudo, 
da revidira terminski plan iz-
gradnje HE Blanca in HE Kr-
ško. Vztrajali bomo, da mora 
biti vsaka elektrarna zgraje-
na v 42 mesecih, dlje ne 
bomo pustili gradbišča v Po-
savju.“ Direktor projekta iz-
gradnje spodnjesavskih hid-
roelektrarn Bogdan Barbič 
sicer pravi, da je v tem tre-
nutku še težko reči, ali bodo 
zdajšnje zamude vplivale na 
končni rok izgradnje elek-
trarn, je pa začetek gradnje 
HE Krško v letošnjem letu, 
kakor je bilo načrtovano, 
neizvedljiv. 
Zagotovilo dr. Andoljška z 
ministrstva za finance, da 
bosta program za Blanco in 
uredba za Krško v kratkem 
na mizi odbora za gospo-
darstvo in zatem še vlade, 

je sicer do neke mere po-
mirilo nejevoljo članov od-
bora, vendar ostajajo zadr-
žani, saj “kogar je enkrat 
pičila kača, se boji še zvite 
vrvi”, kot se je slikovito iz-
razil Galeša. „Zaostritve od-
nosov z državo si ne želimo, 
je pa napočil čas, da preide-
mo od sklepov in dogovorov 
k dejanjem,“ je dejal Gale-
ša in dodal: „Ponujamo roko 
državi, da družno peljemo ta 
projekt, saj je nacionalen in 
nadstrankarski”. Gradnja HE 
Blanca v tem času sicer po-
teka nemoteno in brez za-
mud, težave pa bodo, ko 
bo potrebno gradnjo ener-
getskih objektov uskladiti 
z gradnjo spremljajoče in-
frastrukture, ki pa se še ni 
začela.
Cveto Kosec z ministrstva 
za gospodarstvo je poročal 
tudi o pripravah na izdela-
vo državnega lokacijskega 
načrta za HE Brežice. Kot je 
poudaril, bo pri tej elektrar-
ni (in seveda pri HE Mokri-
ce) potrebno upoštevati tudi 
čezmejne vplive. Ker bodo 
Hrvatje zagotovo zahteva-
li soudeležbo pri postop-
ku, to lahko privede do za-
mud. Barbič je povedal, da 
so v HSE že pričeli s tehnič-
no-ekonomsko študijo in da 

bodo čez pol leta že imeli 
jasno sliko o tehničnih rešit-
vah obeh elektrarn. Predsed-
nik komisije za spremljanje 
gradnje HE Brežice in novi 
član Odbora za HE na spod-
nji Savi Jože Avšič dodaja, 
da bo potrebno spremeni-
ti zakon o pogojih koncesije 
za izkoriščanje energetske-
ga potenciala spodnje Save, 
saj ponavadi šele državni lo-
kacijski načrt pokaže na vso 
razsežnost potreb, zato dvo-
mi, da lahko v okviru zakon-
sko razpoložljivih sredstev 
pride do končanja verige. 
Dr. Andoljšek pravi, da vla-
da zaenkrat še ne razmiš-
lja o spremembi omenjene-
ga zakona, razen če bo prišlo 
do velikih odstopanj od začr-
tanega projekta. 

P. Pavlovič

Posavski občinski 
sveti končujejo delo
SEVNICA, KRŠKO, BREŽICE – Vsi trije posavski ob-
činski sveti končujejo mandat 2002-2006. Sev-
niški občinski svet je zadnjo sejo v tem mandatu 
opravil v ponedeljek, 18. septembra, v Brežicah 
se bodo svetniki in svetnice zadnjič sešli v pone-
deljek, 25. septembra, krški občinski svet pa naj 
bi po današnji v tem mandatu opravil še dve seji.

Znani občinski nagrajenci

Občinski svet Sevnica je na 31. redni seji med drugim potrdil 
program opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načr-
ta Krmelj, sprejel odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih 
in padavinskih voda v občini Sevnica, preimenoval del vasi Go-
veji Dol v Brezje pri Krmelju, določil cene programov predšol-
ske vzgoje in rezervacij v javnih vrtcih v občini, potrdil prenos 
številnih objektov v občinski lasti (novi športni dom, grad Sev-
nica, Ajdovski gradec, kulturna dvorana, bazen, športna dvo-
rana pri OŠ, pristan in čolnišče Orehovo) v upravljanje Zavoda 
KŠTM Sevnica ter dal soglasje k imenovanju Ane Dolinšek We-
iss za direktorico Lekarne Sevnica. Potrjeni so tudi prejemni-
ki letošnjih občinskih priznanj. Grb Občine Sevnica bo prejel 
Franc Mlakar, zlate plakete igralska skupina Društva Trg, Niko 
Fric in Niko Galeša, srebrne plakete pa Slavka Ivačič, Vicente 
Marcos Japelj, Janez Močan, Športno kulturno društvo “Več-
no mladi” Šmarčna in Drago Žnidaršič.  

O prizidku Zdravstvenega doma
Občinski svet občine Brežice se bo v ponedeljek sestal na 
28. seji v iztekajočem se mandatu. Na dnevnem redu so 
med drugim: izdaja soglasja za zagon investicije v dozida-
vo prizidka na stavbi Zdravstvenega doma Brežice, predlog 
sklepa o letnem programu upravljanja s stvarnim premo-
ženjem v lasti Občine Brežice, predlog odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje občine Brežice, predlog sklepa o del-
ni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve, 
predlog sklepa o podelitvi letošnjih oktobrskih nagrad in 
priznanj, ureditev prostorske problematike na OŠ Breži-
ce in poročilo o realizaciji občinskega proračuna v prvem 
polletju 2006.   

Referendum v Dolenji vasi?
Ravno danes pa se na 43. redni seji v tem mandatu sesta-
ja Občinski svet občine Krško. Z dnevnega reda velja izpo-
staviti točko o izgradnji večnamenskega objekta z dvorano 
v Dolenji vasi, saj naj bi občinski svet predvidoma razpi-
sal posvetovalni referendum za uvedbo samoprispevka za 
gradnjo. Župan bo svetnikom in svetnicam poročal o izvrše-
vanju občinskega proračuna v prvem letošnjem polletju in 
predalagal sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev, 
na dnevnem redu je tudi osnutek odloka o zagotovitvi sred-
stev za odpravo posledic plazov, poročilo o delu Nadzorne-
ga odbora Občine Krško v zadnjih dveh letih, predlog odlo-
ka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste 
v Dolnji Prekopi ter predlog sklepa o izdaji predhodnega so-
glasja k imenovanju Polone Brenčič za direktorico Valva-
sorjeve knjižnice Krško. P.P.

DIRKAŠKA DEŽELA - Pri gramoznici v Vrbini, le streljaj stran od Zbirno reciklažnega 
centra in nekoliko dlje od Nuklearne elektrarne Krško, na nekdanji deponiji pepela 
iz podjetja Vipap, raste Park tehnične kulture Krško. Več o tem na str.12.
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Kristijan Janc, kandidat za župana 
občine Sevnica

“Izpolnil sem vse 
obljube in še več”
SEVNICA – Sedanji sevniški župan Kristijan Janc je 
v družbi ministra Janeza Božiča, vodje poslanske 
skupine SLS Jakoba Presečnika in predsednika ob-
činskega odbora SLS Srečka Ocvirka prejšnji teden 
tudi formalno napovedal svojo kandidaturo za na-
slednji mandat. V njem želi predvsem prispevati k 
uspešnemu dokončanju številnih občinskih, regij-
skih in državnih projektov, zaradi katerih je Sev-
nica tačas eno največjih gradbišč v Sloveniji.

Ivan Molan, kandidat za župana 
občine Brežice

Za lepši jutri 
brežiške občine
BREŽICE - Župan občine Brežice Ivan Molan je v 
petek, 15. septembra,  napovedal, da se bo na je-
senskih lokalnih volitvah potegoval za župansko 
mesto. Minister za gospodarstvo mag. Andrej Viz-
jak, ki je obenem predsednik občinskega odbora 
SDS Brežice, mu je izrazil vso podporo, predstavil 
pa je tudi listo kandidatov Slovenske demokratske 
stranke za brežiški občinski svet.

Minister Vizjak je med drugim 
dejal, da so v stranki zelo za-
dovoljni z delom župana Iva-
na Molana in s svetniki SDS v 
občinskem svetu in da Mola-
na podpira zaradi jasnih ciljev 
in poti do njih. Poudaril je, da 
je v občini viden napredek na 
vseh področjih, zato je prav, da 
se nadaljuje, še posebej pa je 
pomembno učinkovito sodelo-
vanje občine z državnimi insti-
tucijami.
Aktualni župan in obenem žu-
panski kandidat Ivan Molan pa 
se je dotaknil dogodkov izpred 
leta in pol, ko je šele zasedel 
župansko mesto po odhodu Viz-

jaka na mesto ministra in podal 
oceno, da je bilo doseženega 
več, kakor so vsi pričakova-
li. S programom se je predsta-
vil že lani in ta je bil zastavljen 
za šest let, zato namerava rea-
lizirati še vse tisto, kar je že za-
čel oz. kar si je zadal, pa v tem 
kratkem času županovanja še ni 
bilo možno narediti.
Prizadeval si bo dvigniti kako-
vost življenja vseh prebivalcev 
v občini ter poskrbeti za hitrejši 
gospodarski razvoj, kar bo ime-
lo za posledico nova delovna 
mesta in manjšo brezposelnost. 
Glede izgradnje infrastruktu-
re je navedel posodobitev in 
gradnjo vodovodov, cest in jav-
nih razsvetljav, razmišlja o ko-
lesarskih stezah, ki jih bodo 
začrtali in v naslednjih štirih le-
tih realizirali, vsekakor pa sta 
prednostni investiciji podvo-
za v Brezini in Dobovi. Prihod-
nje leto bodo sprejeli nov pros-
torski plan, ki bo za vlagatelje 
zanimivejši. Med prednostne 
naloge šteje tudi dokončno ure-
ditev mestnega jedra.  
Za čistejše okolje namerava re-
alizirati že predvideno čistilno 
napravo, urediti kanalizacijski 
sistem ter poskrbeti za skrbno 
ravnanje z odpadki na podro-
čju celotne občine. Trudil se bo 
spodbujati turistično ponudbo 
na kmetijah ter pridelavo zdra-
ve hrane ter v tem smislu skr-
beti za nadaljnji razvoj kme-
tijstva in obenem tudi turizma 
ter za prijazno umestitev hid-
roelektrarn v prostor, za širitev 
letališča Cerklje ob Krki, ki je 
tudi nacionalnega pomena.
Zgradili bodo OŠ Bizeljsko, kjer 
se je gradnja že začela, obnovi-
li OŠ Brežice ter začeli z izgrad-
njo moderne športne dvorane v 

Brežicah. »Mladim je potrebno 
dati samozaupanje,« je pouda-
ril Molan »ter jim povedati, da 
so ravno Brežice tisto mesto, 
v katerem lahko prebivajo in 
ustvarjajo.« Zato ima v načr-
tu ustvarjanje boljših pogojev 
za mlade ter njihovo aktivnejše 
vključevanje v družbeno življe-
nje. Sem sodi tudi ustanovitev 
fakultete za turizem, saj meni, 
da se bo na ta način izboljša-
la izobrazbena struktura in da 
bodo dobili domači predavatelji 
priložnost za zaposlitev.
Zasebniki so spoznali, da so 
Brežice zanimivo mesto, kamor 
se splača vlagati denar in gra-

diti stanovanjske kapacitete, je 
nadaljeval Molan in dodal, da 
se bo zato zavzemal za nadalj-
nji športni in kulturni utrip, če-
prav je že do sedaj veliko pod-
pore dajal tistim, ki so s svojim 
denarjem in časom ustvarjali 
tak način življenja. Vsekakor 
pa mora biti ob vsem tem tudi 
učinkovita ter dobro organizira-
na in občanom prijazna občin-
ska uprava, ki bo odgovorno in 
gospodarno ravnala z občinskim 
denarjem in premoženjem.
Pomembna  pa je komunikacija 
občine z državo, kajti le pogo-
vor in dogovor obrodita sadove, 
je dodal in pri tem še navedel, 
da si bodo prizadevali pridobi-
ti dodatna sredstva iz različnih 
državnih in evropskih razvojnih 
skladov. Za konec je primerjal 
občinski proračun pred leti in 
v letošnjem letu, ko bo dose-
gel 5,5 milijarde tolarjev, kar 
je zelo veliko denarja, kot je 
dejal in je eden izmed največ-
jih uspehov njegovega kratkega 
županovanja. Tudi zato verja-
me, da ga bodo volivci nagra-
dili z zmago.
Za zaključek je mag. Vizjak 
predstavil kandidatno listo SDS 
za člane občinskega sveta, na 
kateri je kar 38 % žensk. Li-
ste so poskušali uravnotežiti in 
nadgraditi z mladimi ljudmi, z 
uglednimi strokovnjaki, pa tudi 
podkrepiti z izkušenimi oseba-
mi. Nova imena na listah bodo 
Patricija Čular, Milena Strašek, 
Mitja Ošterbenk, Franc Strni-
ša, Franc Kelhar in Meta Gra-
hek. Pričakujejo, da bodo ime-
li v občinskem svetu 10 do 12 
svetnikov, ki naj bi bili močna 
podpora županu.

Marija Kalčič Mirtič

Janc je dejal, da je pripravljen 
na še štiri leta garanja in odre-
kanja prostega časa, ker kot od-
govoren politik ne more obrniti 
hrbta številni podpori občanov 
in posameznikov, ki pomembno 
vplivajo na dogajanje v gospo-
darstvu, krajevnih skupnostih 
in na številnih drugih področjih 
v občini. Tudi doslej opravljene 
raziskave javnega mnenja mu 
kažejo zelo dobro, za zdaj celo 
na zmago v prvem krogu.
Na očitke o nezdružljivosti 
opravljanja funkcije poslanca 
in župana odgovarja, da se je to 
v veliki večini primerov doslej 
pokazalo za uspešno, v primeru 
Sevnice pa potrjuje dejstvo, da 
so v proračun občine Sevnica v 
zadnjih dveh letih bili vključeni 
številni projekti, ki jih sofinan-
cira država. »Vse pomembnejše 
odločitve, ki imajo neposreden 
vpliv na občine, se še vedno 
sprejemajo na različnih nivojih 
v Ljubljani in če te ni tam, je 
uspeh zagotovo manjši,« je za-

trdil Janc in dodal, da je kljub 
županskim obveznostim v Dr-
žavnem zboru prisoten več kot 
marsikateri izmed tistih, ki so 
samo poslanci. 
Občina Sevnica še ni imela ni-
koli toliko projektov, kot jih 
ima danes, med pomembnejši-
mi, ki so v izvajanju pa je nave-
del: gradnjo HE Blanca s števil-
nimi lokalnimi pridobitvami  v 
vrednosti preko dveh milijard 
tolarjev, centralno čistilno na-
pravo za Sevnico in Boštanj tudi 
v vrednosti dveh milijard, most 
čez Savo na Logu v vrednosti 
800 milijonov, izgradnjo brvi 
na Šmarčni, rekonstrukcije cest 
skozi Sevnico, ureditev prosto-
rov za knjižnico in vrtec v Sev-
nici, za vrtec v Loki, dograditve 
za OŠ Loka in OŠ Tržišče in vr-
sta manjših. 
Med večjimi projekti prihodno-
sti pa je na prvem mestu ume-
stitev tretje razvojne osi čim 
bližje Sevnici, sledijo realizaci-
ja infrastrukture ob HE Blanca, 
izgradnja podvoza v Dolenjem 
Boštanju, nadaljnja širitev in-
dustrijskih con, gradnja novih 
stanovanj, začetek izgradnje 
atletskega štadiona, ureditev 
državne ceste skozi Orehovo in 
rekreacijskih površin na Oreho-

vem. Nadalje Janc napoveduje 
oživitev športno rekreacijske-
ga centra na Lisci ter načrten 
razvoj družbenih dejavnosti in 
programov v občini. Dokončali 
bodo večnamenski dom v Zabu-
kovju, uredili staro mestno je-
dro v Sevnici in našli lokacijo za 
novo kulturno dvorano, pred-
vsem pa nadaljevali z izgrad-
njo ali obnovo lokalnih in kra-
jevnih cest, javne razsvetljave 
in vodovodnih sistemov. V na-
slednjem mandatu naj bi tudi 
uspeli dokončati sanacijo po 
neurju 2005. 
Z izpolnitvijo teh in še števil-
nih drugih programov bo po 
oceni in napovedi Janca obči-
na Sevnica čez štiri leta sodila 
med srednje razvite slovenske 
občine, saj bo imela stabilno 
gospodarstvo, dobre možnosti 
za zaposlovanje mladih, nje-
ni prebivalci pa bodo živeli v 
komunalno in družbeno ureje-
ni občini. Kandidat za župana 
občine Sevnica Kristijan Janc 

je tudi poudaril, da je poseb-
no ponosen na predvolilni listič 
iz leta 2002, na katerem je za-
pisan njegov tedanji program, 
ker ga je popolnoma izpolnil in 
celo presegel obljubljeno. Zato 
je seznam izvedenih projektov 
in programov precej dolg. »Da 
program presežeš, ni ravno obi-
čajna politična praksa v Slove-
niji, pogostejše je sajenje ro-
žic!« je še dejal Janc.
Jančevo kandidaturo so podprli 
tudi minister za promet Janez 
Božič, vodja poslanske skupine 
SLS Jakob Presečnik in pred-
sednik občinskega odbora SLS 
Sevnica Srečko Ocvirk. Preseč-
nik pa je opozoril, da ima SLS 
svoje župane ne le v majhnih 
podeželskih pač pa tudi v ne-
katerih večjih slovenskih ob-
činah, med katere spada tudi 
Sevnica, ki je z županom Kristi-
janom Jancem danes eden no-
silnih stebrov lokalne uprave v 
Sloveniji. 
Predsednik občinskega odbo-
ra Srečko Ocvirk pa je dejal, 
da so v SLS odgovorni do svoje 
občine, saj želijo, da se ta raz-
vija sorazmerno z ostalimi deli 
Slovenije. 

S. Mavsar

Stane Pajk, kandidat za župana 
občine Krško

“Delovati v interesu 
večine občanov”
KRŠKO – Poslanec v Državnem zboru RS in predsed-
nik občinskega odbora SDS Krško Stane Pajk je v po-
nedeljek, 18. septembra, predstavil svojo kandida-
turo za župana občine Krško, stranka pa je ob tem 
predstavila tudi listo kandidatov za Občinski svet 
občine Krško. Zdaj imajo v Občinskem svetu dva 
svetnika, kot cilj na oktobrskih lokalnih volitvah pa 
so si v SDS zastavili osvojitev županskega stolčka in 
deset izvoljenih svetnikov, saj »stranka brez visokih 
ciljev nima perspektive«, kot pravi Pajk.   

Stane Pajk (drugi z leve) in nosilci list na volitvah v 
Občinski svet Metod Šonc, Cveto Sršen in Janez Krajnc 
(manjka Zdravko Urbanč)

45-letni diplomirani ekono-
mist Stane Pajk, doma iz Go-
renjega Leskovca, se je na 
politično prizorišče zavihtel 
na državnozborskih volitvah 
pred dvema letoma, pred tem 
pa je bil dolgoletni vodja me-
tereološke postaje na Lisci. V 
boj za župansko mesto v obči-
ni Krško se podaja predvsem 
na željo stranke, če bo izvo-
ljen, pa bo, kot pravi, spo-
štoval voljo volivcev, delal 
kot dober gospodar in posku-
šal v projekte pritegniti čim 
več denarja, ki je za Slove-
nijo namenjen v evropski fi-
nančni perspektivi 2007-2013. 
»Občina Krško mora omogo-
čiti ugodne pogoje za prihod 
kapitala in s tem za odpiranje 
kvalitetnih delovnih mest ter 
s primerno štipendijsko poli-
tiko poskrbeti, da bodo mladi 
izobraženci, ki so nosilci raz-
voja, ostali v občini Krško,« 
meni Pajk. 

»Dobra infrastruktura je 
ključni pogoj, da mladi osta-
nejo na podeželju in v občini 
Krško kot celoti,« še dodaja, 
zato bo dal poudarek izgrad-
nji cest in zagotavljanju kva-
litetne pitne vode. Projekti 
župana Bogoviča niso slabi, 
pravi, zato jih bo v primeru 
izvolitve nadaljeval, potreb-
ni pa so prevetritve. Poudar-
ja, da je tudi do sedaj z župa-
nom dobro sodeloval, saj je to 
v interesu občanov.
Logično se mu zdi, da nizko in 
srednje radioaktivni odpad-
ki ostanejo v neposredni bli-
žini Nuklearne elektrarne Kr-
ško, vendar se morajo s tem 
strinjati okoliški prebivalci. 
Glede regije Posavje pa se bo 
zavzemal sedež regije v Kr-
škem, »ker je Krško gospodar-
sko, demografsko in geograf-
sko središče Posavja. Prav je, 
da Brežice in Sevnica to pri-
znata,« meni Pajk in ob tem 
poudarja, da se Krško nikoli 
ni obnašalo egoistično in ho-
telo vsega zase, zato bo raz-
voj Posavja tudi v bodoče po-
licentričen. Na vprašanje, ali 
so se v SDS o tem pogovarja-
li na regijski ravni, odgovarja: 
»Pogovarjali smo se, nismo se 
pa dogovorili.« 

O odcepitvi krajevne skupno-
sti Kostanjevica na Krki meni, 
da so se tamkajšnji prebival-
ci očitno čutili zapostavljene, 
čeprav po njegovem mnenju v 
resnici ni bilo tako. Zdi se mu 
prav, da občina Krško ostane 
čim večja, saj bo tako moč-
nejša, ko se bo ustanavljala 
regija Posavje, pričakuje pa 
tudi, da bo občina Krško dobi-
la status mestne občine. Do-
daja še, da je potrebno dati 
več veljave krajevnim skup-
nostim, »saj se v tem primeru 
Kostanjevica ne bi zgodila«.
Ob zapletu pri gradnji hidroe-
lektrarn na spodnji Savi meni, 
da so slednje nujne za Slove-
nijo in da jih Posavci ne ra-
bimo, saj so tujek v okolju, 
zato je potrebno spoštova-
ti voljo občanov. Seveda pa 
morajo biti projekti, ki jih lo-
kalna skupnost zahteva, v po-
vezavi z elektrarnami. Nima 
pa nič proti zaostritvi zahtev 

proti državi.  
Kako bo opravljal župansko 
funkcijo v primeru izvolitve 
za župana? O tem se bo od-
ločil naknadno. Čeprav se mu 
zdi povezava poslanec – žu-
pan dobra,  se načeloma zav-
zema za nezdružljivost funk-
cij. Glede povolilnih koalicij 
pušča odprte možnosti, kot 
edini pogoj pri tem postav-
lja “delovanje v interesu več-
ine občanov”. »Župan Bogovič 
je vendarle dobil dostojne-
ga tekmeca,« pa je Pajkovo 
predstavitev zaključil pred-
stavnik za stike z javnostmi 
v občinskem odboru SDS Krško 
Samo Hajtnik.
SDS Krško je predstavila tudi 
kandidate za Občinski svet 
občine Krško. Na čelu list so 
poleg Pajka v 1. volilni eno-
ti (KS Koprivnica in Senovo) 
še Janez Krajnc v 2. volilni 
enoti (KS Brestanica, Dolenja 
vas, Rožno – Presladol in Zdo-
le), Metod Šonc v 3. volilni 
enoti (KS Gora in Krško), Cve-
to Sršen v 4. volilni enoti (KS 
Leskovec, Veliki Trn, Senuše, 
Veliki Podlog in Krško polje) 
in Zdravko Urbanč v 5. volilni 
enoti (KS Raka in Podbočje).

Peter Pavlovič

Ivan Molan in minister mag. Andrej Vizjak

Srečko Ocvirk, minister Janez Božič, Kristijan Janc in 
Jakob Presečnik
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Niko Galeša, predsednik odbora za HE na spodnji Savi

»Pa ne ga lomit’, fantje, v Ljubljani 
komaj čakajo, da bi se sprli!«
Rojen leta 1939 v BiH je prišel v Slovenijo preko Rdečega križa po drugi svetovni vojni kot vojna sirota in odrasel pri krušnih starših v Trebnjem. Po prvi zaposlitvi v bresta-
niški termoelektrarni ga je službena pot kot diplomiranega elektrotehnika in ekonomista vodila od Novega mesta do Ljubljane, a se je pred upokojitvijo ponovno vrnil v Po-
savje in se spopadel s tako imenovanim projektom stoletja, z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Razlogov, da vam predstavljamo Nika Galešo, pooblaščenca posavskih 
občin za pogajanja in spremljanje izgradnje elektrarn ter sadjarja iz Mrčnih sel, je več kot dovolj, povod pa predlog, da mu podelijo letošnjo zlato plaketo občine Sevnica.

Kdaj in kako se je zgodilo, da 
ste se vključili v projekt grad-
nje hidroelektrarn na spod-
nji Savi?
Že kot svetovalec na Gospodar-
ski zbornici Slovenije, ki naj bi 
sodelovala pri vsebinski ponud-
bi izgradnje HE, sem bil za-
dolžen za ta projekt. In tu je 
pravzaprav prišlo že do prvih 
razhajanj, da ne rečem kar spo-
ra med menoj in Smeltom, v 
katerem so navijali za varian-
to, da bi HE gradili Avstrijci. V 
času službovanja v Savskih elek-
trarnah sem pripravil projekt za 
spodnjo Savo in se tako vrnil v 
Posavje, saj sem bil lociran v 
Sevnici, kjer smo imeli poslov-
ne prostore. Tedaj sem začel z 
lobiranjem in iskanjem sogovor-
nikov, kako bi čim bolj poveza-
li posavske občine, da bi te bolj 
enotno nastopile pri tem pro-
jektu. To mi je sicer delno uspe-
valo, a ne v celoti. Bil je čas 
prvih mandatov županov, v Bre-
žicah Avšiča, v Sevnici Peterne-
la in v Krškem Siterja. Ker pa mi 
je bilo dovolj konfrontacij med 
peščico somišljenikov, da mora-
mo HE graditi Slovenci, in med 
močnim političnim lobijem LDS, 
ki je zagovarjal avstrijsko vari-
anto, sem si leta 1989 dokupil 
delovno dobo in se pri 58 letih 
upokojil. 

V Mrčnih selih, kjer imam vi-
kend s sadovnjakom, sta me ne-
kega dne obiskala novoizvoljena 
župana občin Krško in Sevnica, 
Bogovič in Janc, in me kot neve-
sto zasnubila, naj se lotim tega 
projekta. Tako sem postal po-
oblaščenec posavskih županov 
in sem v imenu Posavja začel 
voditi pogovore z državo, to je 
s koncendentom, o odnosu Po-
savja do projekta HE na spodnji 
Savi. Kmalu zatem smo imeno-
vali tudi pogajalsko skupino, ker 
smo se že pripravljali na konce-
sijsko pogodbo.

Pa vendar v prvotnem osnut-
ku koncesijske pogodbe ni bilo 
Posavje niti omenjeno…
Tako je, jaz sem že v začetnih 
pogajanjih vztrajal, da mora 
biti Posavje vključeno, a so bili 
gospodje v Ljubljani proti, češ, 
saj dajeta država in koncen-
dent denar, Posavje pa nič. »To 
ni res,« sem rekel, »Posavje da 
več kot denar, Posavje da pros-
tor in če ne bo Posavje vključe-
no, ne boste gradili! Hidroelek-
trarne potrebuje Slovenija in ne 
Posavje!« In dejansko ni bilo v 
prvem osnutku koncesijske po-
godbe Posavje omenjeno niti z 
besedo. Temu so sledila velika 
politična preigravanja in priti-
ski, da bi mene umaknili iz ožje 
pogajalske skupine, ki sta jo po-
leg mene sestavljala še Peter 
Žigante iz Krškega in Jani Zem-
ljak iz Sevnice. 

Pa je tale tečen Galeša vpra-
šal ljubljanske gospode: »Po-
vejte mi, katera država, razen 
afriških, daje koncesijo za svo-
je naravno bogastvo tujcu?« Od-
govora nisem dobil. V nasled-
njih dveh letih pogajanj smo 

razpravljali o devetih osnutkih 
koncesijske pogodbe in šele de-
seti je bil „užiten“. Nato so šle 
stvari tako daleč, da mi je Ko-
pač (tedanji okoljski minister, 
op.p.) pred podpisom koncesij-
ske pogodbe na Vrhovem preko 
svoje tajnice sporočil, naj pri-
dejo župani pol ure prej na Vr-
hovo, da podpišejo pogodbo, 
potem pa bo sledil podpis po-
godbe še med  koncesionarjem 
in koncendentom. Jaz pa sem 
naročil tajnici sevniškega župa-
na, naj v Ljubljano kar lepo po-
šlje faks, da v kolikor ne bo pod-
pis potekal istočasno, pogodbe 
ne bo podpisal nihče. Po nekih 
čudnih poteh sem tedaj urgiral 
tudi do Drnovška, ki mi je dal 
prav, in tako so bili naenkrat 
vsi  „za“.

Upam si trditi, da v kolikor bi 
elektrarne gradili Avstrijci, ne 
bi bilo še niti ene, v Boštanju bi 
imeli gradbeno jamo, Avstrijci 
pa bi državo ogulili, ker je neo-
rganizirana, o infrastrukturni 
ureditvi pa ne bi bilo niti govo-
ra. Mi pa smo želeli, da se poleg 
izgradnje rešuje lokalna, vodna 
in državna infrastruktura.  

In kakšna je (bila) vloga po-
slancev in županov v tem pro-
jektu? Koliko so na učinko-
vitost vplivale tudi občasne 
razprtije tako med občinami 
kot med strankami?
Najprej bi rekel, da so največ 
pozitivnega naredili župani. 
Predvsem Franci Bogovič in Kri-
stijan Janc, ki sta me poslušala, 
se posvetovala in mi pustila pro-
ste roke, da govorim kot stroka 
in se pri tem držala dogovora, 
da me podpreta tudi, ko bom 
potreboval politično zaslombo. 
Dejansko sta za projekt HE na-
redila zelo, zelo veliko. Zaslu-
ge imata tudi LDS-ova poslanca 
Brane Janc in Jože Avšič, ki sta 
bila predlagatelja osnutka zako-
na o pogojih koncesije za spod-
njo Savo, čeprav so poslanci v 
prejšnjem mandatu nasprotova-
li, da bi elektrarne gradil HSE, 
ampak so podpirali Savske elek-
trarne, za njimi pa so stali Av-
strijci. V bistvu je bil v prejš-
njem mandatu naš nasprotnik 
stranka LDS, naš zaveznik pa 
opozicijske stranke in SDS, v ka-
teri je imel veliko vlogo Andrej 
Vizjak. Med našimi, če rečem 
temu podpornimi zavezniki, pa 
je bil tudi državni sekretar za 
energetiko Robert Golob. 

Zaradi strankarskih nasprotij 
niti nismo imeli težav na pro-
jektih, prej bi rekel naspro-
tno, saj smo se pred začetkom 
dogovorili, da je za nas ta pro-
jekt nadstrankarski. Pač pa so 
na trenutke dejansko nekoli-
ko škode delale razprtije med 
samimi posavskimi občinami in 
naj ne zveni domišljavo, če re-
čem, da sem bil kar nekajkrat 
tisti, ki sem župane miril: »Pa 
ne ga lomit’ fantje, v Ljublja-
ni komaj čakajo, da bi se spr-
li!« In spreti so želeli tudi nas 
med seboj. Povsem naključno 
sem zvedel, kar mi župani niso 

niti povedali, da so jih povabi-
li v Ljubljano na pogovore, a da 
naj pridejo brez Galeše. Pa da 
je Franci (Bogovič, op.p.) rekel: 
»Ne, mi se brez Galeše ne pogo-
varjamo!«

Vemo, da so bile velike teža-
ve pri vključevanju posavskih 
podjetij v izgradnjo – po eni 
strani jim je bilo težko zagoto-
viti možnosti, da se sploh pri-
javijo oz. sodelujejo, potem 
pa tudi sama niso bila dovolj 
organizirana. Kako je s tem 
sedaj?
Mi smo si izborili, da pri izde-
lavi meril za oddajo del so-
deluje tudi območna GZ Po-
savje in to smo v veliki meri 
izkoristili. Naša podjetja so 
se vključevala, a so se te-
žave pojavile drugje. Razen 
redkih zasebnih podjetnikov 
ostali organizacijsko niso bili 
pripravljeni, pa čeprav smo 
jih na to, naj se organizirajo, 
opozarjali že pred petimi leti. 
Nekaj podjetij je sicer posla-
lo ponudbo, potem pa so cin-
cali pri cenah. Torej ni pro-
blem vključevanje, temveč 
da se naša podjetja vključuje-
jo pod konkurenčnimi pogoji. 
Ni dovolj samo, da so naša. Na 
Blanci zdaj dela Kostak in mo-
ram iskreno reči, da dela na 
moje presenečenje zelo do-
bro, ker sem se nekoliko ven-
dar bal. Pri dobavi hidroopre-
me za Boštanj, pri Blanci in za 
HE Krško bo sodeloval INKOS iz 
Krmelja.

Kakšna je trenutna situacija? 
Kaj se dogaja s HE Blanca in 
kaj bo s Krškim?
Komisija za HE Blanca, ki je bila 
imenovana zato, da pripravi ob-
seg in način financiranja infra-

strukturnih ureditev in te pred-
laga v nadaljevanju odboru za 
gospodarstvo, se je po veli-
kih težavah vendarle na koncu 
uskladila, zadeva pa je obstala 
na finančnem ministrstvu, kljub 
temu, da sta v komisiji dva nji-
hova predstavnika. Menda zato, 
ker se nista mogla uskladiti pro-
metno in okoljsko ministrstvo. 
Drugo poglavje je spet komisi-
ja za HE Krško. Program infra-
strukturnih ureditev bi moral 
biti po koncesijski pogodbi po-
trjen tri mesece po sprejemu 
Državnega lokacijskega načr-
ta (DLN) za HE Blanca. To pa je 
bilo že pred enim letom. 

In kaj to pomeni? Preprosto to, 
da nekdo krši koncesijsko po-
godbo in da to nismo mi. Ker 
program infrastrukturnih uredi-
tev za HE Blanca še ni sprejet, 
ker ni sprejeta uredba za HE Kr-
ško, smo že v zamudi. Po kon-
cesijski pogodbi se naj bi Blan-
ca zgradila v 42 mesecih, a se 
bo očitno dlje, česar pa mi kot 
Posavje ne bomo dovolili. Ne 
bomo dovolili, da se ponovi 
zgodba Vrhovega, ko so HE gra-
dili sedem let in pol! Pri Krškem 
pa obstaja nevarnost, da bo za-
radi tega  zavlačevanja zamuda 
že pri pripravljalnih delih, kjer 

je predvidena izgradnja krožiš-
ča in mosta preko Save, tega pa 
ne moreš delati, ko je voda vi-
soka. 

V odboru za spremljanje gra-
ditve HE ste pogosto pohvali-
li dobro sodelovanje z ostalimi 
člani, še posebno s sedanjo di-
rektorico Infre.  Kako sodelu-
jeta sedaj v drugačnih vlogah?
Moram reči, da kot odbor zelo 
dobro sodelujemo z Infro, ki 
je podaljšana roka koncenden-
ta in jo sedaj vodi Gračner-
jeva. Poznam jo, ker je vodi-
la posebno komisijo in sem bil 
za to, da je imenovana za di-
rektorico iz preprostega razlo-
ga, ker tisti trenutek nisem vi-
del primernejšega človeka, ki 
bi projekt zagrabil z vsemi šti-
rimi. Ana je zelo delovna, pre-
dana in tečna v Ljubljani. Mi je 
rekel Tauzes (Radovan, državni 
sekretar na MOP, op.p.): »Če si 
bil ti tečen, je ta ženska dok-
tor tečnobe, tudi pred WC-jem 
me čaka...« (smeh). Zavedati se 
je potrebno, da še zdaleč nima 
lahke naloge. Kot direktorica In-
fre forsira v Ljubljani stvari, ki 
se morajo narediti v Posavju, a 
je podaljšana roka koncenden-
ta. Zadovoljiti mora državo, a 
hkrati biti všečna Posavju. Ni mi 
še dala razloga, da bi podvomil 
vanjo, čeprav so bile opazke že, 
ko smo jo imenovali za predsed-
nico komisije, češ, pa menda ja 
tega ne bodo „babe“ vodile. Jaz 
pa sem za to že iz preprostega 
razloga, ker ste ženske bolj do-
sledne, ker ste pismene in ne 
popustite, dokler ne pripeljete 
stvari do konca.

Ste primer zelo konkretnega 
prispevka »seniorjev« sedanji 
družbi in mlajši generaciji. Kaj 
pa sicer menite o aktivnostih 
posavskih seniorjev, za katere 
nekateri menijo, da so pred-
vsem družabna organizacija.
O posavskih seniorjih lahko go-
vorim samo pohvalno. Bili so 
prvi, ki so spregovorili o HE na 
spodnji Savi. V delovni skupini, 
v kateri smo bili Edo Komočar 
kot predsednik združenja posav-
skih seniorjev, Janez Dular kot 
dolgoletni direktor NEK, Štefan 
Marjetič kot dolgoletni tehnični 
direktor TEB in  Silvo Gorenc kot 
dolgoletni predsednik Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva 
in premagovništva in jaz, ki sem 
tudi delal v energetiki, smo pri-
pravili tudi predlog za župane, 
kako bi Posavje enotno pristo-
pilo k izdelavi projekta. Vseka-
kor skušamo biti posavski seni-
orji tisti subjekt v Posavju, ki 
sledi gospodarskemu razvoju in 
bi radi prenašali svoje izkušnje 
tudi na mlajše generacije, ne da 
bi jih pri tem posiljevali s svoji-
mi mnenji. Po drugi strani pa se 
ob debatah seveda radi tudi dru-
žimo in veselimo.

Kakšne so dejanske razvoj-
ne perspektive Posavja in od 
česa je predvsem odvisen ta 
razvoj?
Če so bile kdaj velike razvojne 
možnosti Posavja, je to sedaj, 

a je ta razvoj  odvisen od pro-
gramov. Osebno sem malo jezen 
na Regionalno razvojno agenci-
jo Posavja. Sedaj namreč dela-
jo na razvoju regije pravzaprav 
župani, ti pa bi po mojem miš-
ljenju morali biti le koordina-
torji in usmerjevalci razvoja, 
nikakor pa ne nosilci. 
Zakaj pa ima potem RRA pro-
gramski svet? Denimo RRA v No-
vem mestu ima trenutno, če se 
ne motim, izdelanih 42 progra-
mov, vprašajte vašo, koliko jih 
ima in s kakšno vsebino?

Kaj vam pomeni priznanje ob-
čine Sevnica, ki ga boste pre-
jeli ob letošnjem občinskem 
prazniku?  
To, da bom prejel zlato plake-
to, sem zvedel šele pred dne-
vi. Pomeni pa mi veliko, pred-
vsem kot dokaz, da smo bili na 
pravi poti. To priznanje, naj ne 
zveni lažno skromno, je prizna-
nje ne le meni, ampak vsem, ki 
so z menoj delali. Domišljam pa 
si, da sem vendarle bil tisti, ki 
je dajal tempo. Vsekakor sem 
počaščen, da so ljudje opazili 
moje delo.

Gradnja bo še dolga, koliko 
časa se še vidite v tej vlogi?
Zaenkrat smo se dogovorili, da 
do konca tega leta, kako pa bo 
naprej, je odvisno od dogovo-
ra in tudi mojega zdravstvene-
ga stanja. Vsekakor pa bi bilo v 
vseh pogledih smotrno, da do-
bim zamenjavo, da najdejo člo-
veka, ki bo, dokler sem še na 
projektu, delal z menoj in po-
tem tudi nadaljeval moje delo.

In kaj počne Niko v prostem 
času?
Vedno sem sledil prepričanju in 
nekakšnem osebnem motu, da 
če človek v življenju ničesar ne 
zapusti za seboj, nobenega de-
lovnega spomenika, potem je 
bilo življenje prazno. Zato mi ni 
žal, čeprav so bili in so še težki 
trenutki. Če bi tedaj vedel, ko-
liko umazanih političnih in dru-
gačnih iger me čaka, nisem rav-
no prepričan, da bi sprejel, da 
zastopam Posavje v pogajanjih 
za izgradnjo HE. Kljub temu pa 
mi ni žal vloženega dela. Četu-
di mi kakšen Posavec reče, da 
sem Dolenjc’, Dolenjci pa kaj-
pak ravno obratno, se dejansko 
počutim Posavca. S soprogo od 
pomladi do jeseni živiva v vi-
kendu v Mrčnih selih, čez zimo 
pa se preselim v Novo mesto. In 
kolikor se ne ukvarjam s spod-
njo Savo, se s sadovnjakom in 
z družino.

Zanimivo je, da je tudi vaš sin 
Nikolaj zaposlen v Posavju, je 
nadporočnik in vojaški pilot na 
cerkljanskem letališču. Ste že 
poleteli z njim?
Ne, ni bilo časa. (smeh) Niko 
dela tu, a živi v Novem mestu. 
Rodil pa se je v času, ko sem bil 
zaposlen v Brestanici in je nekaj 
časa tudi živel tu. Z ženo imava 
še hčerko Mojco, ki je magistra 
farmacije in ima zasebno lekar-
no na Straži. 

Bojana Mavsar

Niko Galeša je prvo zaposlitev dobil kot elektroteh-
nik leta 1959 v TE Brestanica. Po desetletju službo-
vanja, medtem je dokončal elektrotehniško fakulte-
to in kasneje tudi ekonomsko fakulteto v Mariboru, 
se je za dobro leto in pol zaposlil na Tehniški šoli v 
Krškem kot predavatelj, nakar je bil povabljen v to-
varno IMV Novo mesto, kjer je vodil vzdrževanje in 
investicije. Od tam je šel v Novoles, kjer je začel 
graditi toplarno kot prvi tovrstni energetski objekt v 
Sloveniji za proizvodnjo elektrike in hkrati kot teh-
nološko tovarno za lesne odpadke. Dve leti je podo-
ben obrat gradil v tovarni Krka, nato pa se vrnil v 
Novoles in zatem odšel v Elektronabavo Ljubljana, 
kjer je vodil predstavništvo v Novem mestu. Od tam 
je bil, kot pravi sam, delegiran za direktorja Novo-
tehne, po devetih letih pa je postal svetovalec pred-
sednika GZS in zatem še  svetovalec direktorja Sav-
skih elektrarn.
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Kolumna

To je to !?
Trinajsto jutro tega meseca. Znašla 
sem se v gruči učencev, dijakov. Z vseh 
strani so se zgrinjali k svoji šoli. In v 
svojo šolo. Nekateri z avtobusi. Dru-
ge so pripeljali v osebnih vozilih star-
ši. Če bi bilo možno, sem v gneči do-
bila vtis, bi jih najraje kar v razrede. 
Večina jih je bila pešakinj in pešakov. 
V oko so se mi zataknile deklice z razgaljenimi pasovi. Razga-
ljene še kakšne mere višje in nižje. Z obročki in okraski oko-
li popkov. Nekatere močno črno poslikane okoli oči. Ne gre za 
strogost, ne za moraliziranje, pa tudi ne za puritanstvo, ko po-
mislim na šolske kute, ki smo jih me nosile. In smo bile vsaj na 
videz enake med enakimi, a s podobnimi matematičnimi, jezi-
kovnimi in drugimi frustracijami. Jasno, tudi z veselji in nagnje-
nji do predmetov. Pomislim, kako bodo tako razgaljene reševa-
le stavčne analize ali razne formule?  Naj podobe obračam tako 
ali drugače, se prerekam sama s sabo ali s svetom okoli sebe, z 
zmernostjo vendar odslikamo spoštovanje do sovrstnikov in pe-
dagogov, ki se že po naravi šolskega sobivanja itak soočajo z vso 
/ne/mogočo pestrostjo.

V prerivajočih jutranjih trenutkih je korak dalje olje na pre-
bujeno tečnobo povzročil padec dečka, ki je pod svojo in težo 
torb/ic/e nemočno ječal, obkrožen s sovrstniki, eden med nji-
mi mu je velikodušno pomagal k padcu. Nekateri so se mu po-
smehovali, drugi so mu privoščili mrtve poglede, da bi se kdo 
sklonil in mu ponudil roko, pa sva oba lahko le sanjala. Zgodi-
lo se tudi ni nič, ko sem jih spodbujala, če ni med njimi niko-
gar, ki bi mu jo hotel. Jokajočega sva na noge spravili dve ba-
bici in ga z napotki za silo potolažili. Presneta smola, pa tako 
jutro! - Učimo se, da bomo znali in da bomo razumeli. Učimo 
se za osebno rast. Učimo se, da bomo živeli z drugimi, pravijo 
strokovnjaki. Pri šestih desetletjih, vem, je razlaga strokovnja-
kov jasna, pri enem desetletju in nekaj letih, pa jo je treba ka-
liti. Pa je, pravijo tudi že tako mladi, pomembno, da si ustvariš 
prijateljske odnose s sošolci, saj si z njimi večji del dneva po-
vezan in ni prijetno ob strahu, da te pred poukom ali po njem 
čakajo nasilneži.

Kako se učenci počutijo v razredu, najbrž tudi izven razreda, je 
precej odvisno od pedagogov. Razumni so srečni, če so jim sošol-
ci tudi prijatelji, ki jim lahko zaupajo. Ne moti jih, če so učitelji 
avtoritete, saj s tem ustvarjajo disciplino v razredu, lažje sledi-
jo pouku, so mi pripovedovali. Ne marajo vrstnikov, ki učiteljem 
odgovarjajo in se nasploh obnašajo neresno, mečejo ravnila, kre-
de, bombice iz papirjev. Radi imajo učitelje, ki se znajo poheca-
ti, ki znajo pohvaliti in vzpodbujati. Naj v nadaljevanju ostane-
jo pedagogi, ki so – od nekdaj – bili odgovorni učencem, staršem, 
kolegom, vodstvu šole, družbi in nenazadnje obstoječi dnevni po-
litiki. In samim sebi, ko so tehtali objektivnost do učencev, dija-
kov. Današnja šola se strahotno razlikuje od predvčerajšnje. Ko 
so ambicije staršev večkrat večje od zmožnosti otrok, ko starši 
ne sodelujejo, kadar opozarja rdeč semafor. Ker jim je pomemb-
nejši njihov prestiž, status, materialne dobrine, ker otroka lažje 
odrinejo z denarjem, kot bi se mu posvetili, mu sledili, ga poslu-
šali. In slišali. Kar na koncu vse prinesejo v šolo.

Hja, družina, ta osnovna celica, ki vzgaja, bi morala znati reči 
– ne! Otroku ne gre vsega dovoliti. In družba, ki se gre lari fari. 
Otrok lahko starše toži, starši lahko tožijo učitelja, ker ga je 
ta ali pogladil ali nanj, pa recimo, vsaj povzdignil glas. Bog se 
usmili hudega leta, življenje ja ni mirna reka, ki boža in ujčka. 
Enkrat mi je, ob klepetanju s kolegico, profesor izstrelil izza ka-
tedra kredo v glavo in me razjarjeno seznanil, da imam jezik 
dolg kot krava rep. Dejstvo sprejela in – preživela.  

Imam svojo frizerko in svojega čevljarja na prastarih lokaci-
jah, cvetličarko na staro novi lokaciji, šiviljo, s katero se hitro 
spoznavava, svoje takšne in takšne postrežne lokale. Teoretič-
na znanja so si pridobivali v svojih strokovnih šolah, praktič-
no delo, znanje ali okretnost pa so zvijali in jo cedili iz sebe – v  
svoje in nenazadnje v zadovoljstvo nas, ki radi prihajamo k njim 
po njihove potrjene rezultate. Bi, nekaterim trgovkam, ki pro-
dajajo, strežejo, za samozavestnejšo komunikacijo priporočila, 
naj vzamejo učbenike, si poiščejo pomoč in predelajo ustrezna 
poglavja. Da ne bi od nerodnosti same ostajale brez sape in z 
njimi tujci, ki prihajajo k nam.

Natascha Kampusch se je v prisilnem ujetništvu osem let izobra-
ževala iz revij, knjig, iz odmerjenih televizijskih prispevkov. Iz-
obraževala se je iz  ponujenega življenja. Za življenje. Šolalo jo 
je življenje. Ker je hotela. Ker je treba hoteti. 

In to je to. Kot pravi Vlasta Rožman v prispevku na zadnji strani.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Odprli Bivak Senovo
SENOVO – Tam je v petek, 8. septembra, potekala otvoritev nove dislocirane 
enote Mladinskega centra Krško, poimenovane Bivak Senovo. Ob tisti na Ve-
likem Kamnu gre za drugo mladinsko točko v občini, ki pa ne bo odprta le ob 
vikendih, ampak vsak dan v tednu.

Bivak Senovo se nahaja v 
prostorih nekdanjega lokala 
v Domu 14. divizije. Uredi-
tev prostorov je stala 12 mi-
lijonov tolarjev, od tega je 70 
odstotkov prispevala Občina 
Krško, 30 odstotkov pa je iz 
naslova evropskih sredstev za 
Multimedijski center Posavja. 
Mladinski center Krško je toč-
ko uredil v sodelovanju z lo-
kalnimi društvi, mladimi in 
drugimi zainteresiranimi po-
samezniki. Nova mladinska 
točka mladim zagotavlja do-
stop do servisnih storitev s 
področja izobraževanja, kul-
ture, turizma, športa, zdrav-
stvene in socialne preventive 
ter zabave, organizirani ci-
vilni družbi pa priložnost za 
administrativne in projektne 
aktivnosti. Vršilka dolžnosti 
direktorice Mladinskega cen-
tra Krško Mirjana Klinec je 
na otvoritvi povabila „vse ti-
ste, ki imate ideje, želje in 
predloge, da se nam pridruži-
te pri oblikovanju programa. 
Dober zgled nam je mladin-
ska točka na Velikem Kamnu, 

kjer so mladi z veliko mero 
dobre volje in energije doka-
zali, da je marsikaj mogoče in 
prepričana sem, da bomo po-
dobno zgodbo pisali tudi na 
Senovem.“
Senovskemu Bivaku so uspeš-
no delovanje zaželeli tudi ne-
kdanji direktor Mladinskega 
centra Krško Robert Ostre-
lič, krški župan Franc Bogo-
vič in predsednik sveta KS Se-
novo Jože Ribič. Otvoritveni 

program so prispevali mladi 
senovski glasbeniki, sledil pa 
je še koncert Petra Dirnbeka 
in skupine Vox populi.
Sicer pa je v mreži javne mla-
dinske infrastrukture v obči-
ni Krško predvidenih še nekaj 
mladinskih točk. Že nasled-
nje leto naj bi uredili točko 
v Podbočju, v naslednjih letih 
pa še na Raki in v Brestanici.

P. Pavlovič

Z otvoritve senovskega Bivaka

Jubilejno srečanje 
brežiških 
protidiverzantov
ZALOKE, MOSTEC - Ob 15. 
obletnici osamosvojitvene 
vojne so se 9. septembra na 
že tradicionalnem letnem 
srečanju zbrali pripadni-
ki 174. protidiverzantskega 
voda Teritorialne obrambe 
Brežice 1991. 
Enota brežiških protidiver-
zantov je edina v Sloveniji, ki 
se redno letno srečuje vsako 
drugo soboto v septembru od 
leta 1991. V dosedanjih pet-
najstih srečanjih so pripad-
niki enote priložnostno ob-
iskali vsa bojišča v Posavju, 
se poklonili spominu padlim 
za domovino, si ogledali mu-
zejske zbirke iz osamosvojit-
vene vojne ‘91, sodelovali na 
srečanjih veteranov ter pred-
vsem aktivno izkoristili skup-
no druženje za športne ak-
tivnosti, izmenjavo mnenj, 
izkušenj in spominov.
Letošnje jubilejno srečanje so 
popestrili z obiskom spomin-
skega obeležja v Krakovskem 
gozdu, ogledom dokumen-
tarnega filma Jožeta Grajž-
la »Brez smrti zemlja nikdar 
ne postane domovina«, ob 15-
letnici pa izdali tudi prilož-
nostno spominsko značko.
Veterani osamosvojitvene voj-
ne, pripadniki 174. PdivV TO 
‘91,  so ob večerji na Moste-
cu v gostišču Krulc tudi vese-
lo pokramljali ter obudili spo-
mine na prelomne dogodke v 
letu 1991. Ponovno so kritič-
no ocenili odnos države do 
dogodkov iz leta ‘91 in pred-
vsem do veteranov osamosvo-
jitvene vojne in bili enotnega 
mnenja, da se še po petnaj-
stih letih dejansko za vetera-
ne ni nič spremenilo.

Ž. Srečkovič

Življenje za živo cerkev
CERKLJE OB KRKI - Zaključna slovesnost z mašno daritvijo ob 100-letnici farne cerkve sv. Marka v Cerkljah ob 
Krki je potekala na praznik Marijinega rojstva ali na mali šmaren oz. malo mašo ter ob somaševanju novome-
škega škofa msgr. Andreja Glavana, ki je faro po imenovanju 10. junija letošnjega leta tokrat obiskal že drugič.

Na slovesni dogodek so se v 
župniji Cerklje ob Krki pri-
pravljali vse leto in se po-
glabljali na duhovnem po-
dročju, poskrbeli so tudi za 
vrsto najrazličnejših kon-
certov in prireditev ter v 
prekrasnem petkovem po-
poldnevu z mašo zaključili 
obeležje ob 100-letnici po-
svetitve farne cerkve.

Župnija sv. Marka Cerklje ob 
Krki se je oblikovala iz pra-
župnije s sedežem v Leskov-

cu pri Krškem, kjer je še 
danes sedež dekanije. Žup-
nijska kronika poroča, da je 
bila prvotna cerkev sv. Marka 
posvečena zadnjega avgusta 
1611 in jo je posvetil trža-
ški škof de Berthis kot vizi-

tator Frančiška Barbara. Bila 
je vikariatna cerkev, ob njej 
je bilo pokopališče. Obnovili 
so jo 1833. leta, 1863 pa je 
postala samostojna župnija, 
ki je spadala pod ljubljan-
sko škofijo s prvim župnij-
skim upraviteljem Jožefom 
Kraševcem. 

Gradnja sedanje cerkve se 
je pričela 1905. leta, prva 
maša je bila že 3. decembra 
istega leta, vse do 8. sep-
tembra 1906 pa so cerkev 

opremljali (v cerkev so po-
stavili nove oltarje, orgle pa  
popravili; nad glavnim oltar-
jem je bila prvotno slika sv. 
Marka, stranski oltar na t.i. 
moški strani je bil posvečen 
sv. Družini, na ženski Mariji, 
tolažnici žalostnih; v cerkvi 
najdemo tudi krstilni kamen, 
prižnico, križev pot in misi-
jonski križ, ki ga je naredil 
Jakob Cambidell iz Grödna), 
ko jo je slovesno blagoslovil 
takratni škof Anton Bonaven-
tura Jeglič. Največ zaslug za 
vse ima takratni župnik An-
ton Padovanski Gabrič, ki je 
v Cerkljah župnikoval od leta 
1891 do 1919.

Zemeljske sile so se s cerkvi-
jo poigrale zopet 1917. leta, 
ko so se tla ponovno tresla, 
vendar so na cerkvi nasta-
le le manjše razpoke, ki so 
jih zakrpali, poznajo pa se 
še danes. Leta 1962 so no-
tranjost cerkve spremenili. 
Po načrtih arhitekta Tone-
ta Bitenca so cerkev prebe-
lili, leta 1964 pa vgradili štiri 
barvna okna slikarja Staneta 
Kregarja, leta 1967 je cer-
kev dobila še Marijino podo-
bo imenovano triptih ter še 
štiri barvna okna. Leta 1972 
so obnovili celotni prezbite-
rij in takšnega lahko vidimo 
tudi danes.  
Obnovo je takrat spremljal 
domačin škof Stanislav Le-
nič, ki se je tudi drugače rad 
in pogosto vračal v domačo 
župnijo, danes na pročelju 
cerkve stoji njegova spomin-
ska plošča.

Cerkljanska župnija je 
„dala“ kar devet duhovnikov 
in pet redovnic, od 1862. 
leta do danes pa se je v njej 
zvrstilo 13 župnikov in 12 ka-
planov. Ima še podružnično 
cerkev v Krški vasi, šteje pa 
približno 2400 vernikov. Ve-

rouk obiskuje nekaj več kot 
dvesto otrok. V župnijski 
utrip se vključujejo števil-
ne skupine od  župnijskega 
pastoralnega sveta do sku-
pin ministrantov, molitvene 
skupine ter mladih. Ob bo-
goslužju prepevata cerkveni 
mešani ali moški pevski zbor, 
ki ju vodi Rajko Jurečič, v 
njem pa prepevajo tudi pev-
ci iz sosednjih župnij.

Sicer pa, kakor nam je po 
maši povedal župnik mag. 
Simon Onušič, v fari iz leta 
v leto upada število roj-
stev, vedno več pa je pogre-
bov. Letos sta se poročila le 
dva para, bilo je deset kr-
stov in 22 pogrebov. Verjet-
no je tudi zato novomeški 
škof Andrej Glavan v pridi-
gi zbranim vernikom pouda-
ril, naj bodo odprti za življe-
nje, da župnija ne bi začela 
izumirati in zgodovina pisa-
ti, kako so kraji izumrli po 
lastni odločitvi, čeprav jim 
kaj bistvenega ni manjkalo 
ter dodal, da so sicer prele-
pe iz kamnov zidane cerkve, 
še lepše pa so, kadar jih na-
polni živa cerkev. 

Marija Kalčič Mirtič

Župnik Simon Onušič je doma iz 
Starega trga pri Ložu ter je kot 
trinajsti duhovnik, ki službuje 
v Cerkljah ob Krki, tu že šesto 
leto. Svoj duhovniški poklic je 
oplemenitil z magisterijem, po-
leg vseh obveznosti, ki jih ima z 
župnijo, pa je hišni profesor oz. 
predavatelj v Kartuzijanskem 
samostanu Pleterje, kjer preda-

va vsakih 14 dni. Spremlja ga vodilna misel, da je po-
trebno poskrbeti najprej za duhovno življenje pri sebi, 
kajti praznovanja niso nekaj zunanjega, kar se boga-
ti navzven, temveč jih imamo zaradi notranjosti, zara-
di sebe. Tukaj ni pomemben župnik, pač pa je potrebno 
začutili duh cerkve, občestva.
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V Mladju raste kapelica
MLADJE – V gorjanskem zaselku Mladje je tamkajšnja vaška 
skupnost začela v neposredni bližini domačije Kodrič z grad-
njo kapelice. Po katerem svetniku ali svetnici bo nosila ime, 

čeprav se mnenja nagibajo k temu, da bi jo poimenovali po 
sv. Jožefu, se zaenkrat še ne ve, po besedah Martina Kodri-
ča, sicer tudi člana krškega občinskega sveta (na sliki), naj bi 
bila  dokončana v pomladnih mesecih. Skoraj v celoti bodo fi-
nančna sredstva, kakor tudi material in delo prispevali vašča-
ni Mladja s samoprispevkom, nekaj pa bo za novo kapelico pri-
maknila tudi matična KS Podbočje. B.M.    

Otroci varno do šole
KRŠKO – V petek, 8. septembra, je Občina Krško po zaključe-
ni vzgojno preventivni akciji Varna pot v šolo in domov pri-
pravila v krškem hotelu sprejem in pogostitev za člane Zve-
ze šoferjev in avtomehanikov Krško (ZŠAM), Sveta za vzgojo 

in preventivo v cestnem prometu občine Krško in uslužben-
ce Policijske postaje Krško, ki so prve šolske dni bdeli nad 
varnostjo otrok na poti v šolo in domov. Po besedah Jerne-
ja Vintarja, predsednika ZŠAM Krško, je 23 članov Združenja 
prve šolske dni delovalo na 20-ih mestih pri devetih osnovnih 
šolah v občini Krško, in sicer na šolskih poteh, pri prehodih 
za pešce in na s prometom obremenjenih cestnih odsekih, 
ki jih morajo prečkati učenci. V ta namen so v prostovoljno 
delo vložili kar 1.150 ur in z lastnimi vozili prevozili 2.070 ki-
lometrov. Po podatkih Policijske uprave Krško v prvih šolskih 
dneh na območjih s poostrenim varovanjem ni prišlo do no-
bene prometne nesreče z udeležbo šoloobveznih otrok, zato 
se je za skrb in delo v imenu Občine Krško vsem sodelujočim 
zahvalila tudi podžupanja Ana Nuša Somrak. B.M.

Šoferji in avtomehaniki na zaključnem srečanju

Kaj se zgodi, da zmaga zlo?
PLANINA NAD PODBOČJEM – »V spomin in opomin«, kakor se imenuje spominska slovesnost, so se orga-
nizatorji, tudi v imenu preko tisoč udeležencev, ki so se že tradicionalno na drugo soboto v mesecu 
septembru zgrnili v to najvišje ležečo gorjansko vasico, poklonili spominu 34 žrtvam pokola najprej s 
položitvijo venca k tamkajšnjemu spomeniku padlim, v nadaljevanju pa z nagovorom slavnostnega go-
vornika, pisatelja Toneta Partljiča in s kulturnim programom.

Prireditev so že sedmo leto za-
pored na podlagi pred osmi-
mi leti podeljenega domicila 
KS Podbočje organizacijske-
mu odboru prireditve  “V spo-
min in opomin - Planina 1942” 
pripravili Občinski odbor Zve-
ze borcev NOB Krško, KS Pod-

bočje, Cerklje ob Krki in Ko-
stanjevica na Krki, območno 
Združenje veteranov vojne za 
Slovenijo, Policijsko združenje 

Sever, Združenje slovenskih 
častnikov Krško, Slovenska 
vojska ter vaščani Planine. 

Po besedah predsednika orga-
nizacijskega odbora, sicer pa 
predsednika Zveze slovenskih 
častnikov Mihe Butare, je bil 
prav s tem namenom, poveza-
ti veteranska in sorodna zdru-

ženja in sodelujoče krajevne 
skupnosti v eno telo, hkrati pa 
brez politizacije ohranjati do-

movinski naboj in časten spo-
min na polpreteklo zgodovino, 
odbor tudi ustanovljen. 

“Spomine na te dogodke mo-
ramo ohranjati ne zaradi tega, 
ker ne moremo ničesar več 
spremeniti, tudi ne zaradi ti-
stih, ki želijo dogodke preime-
novati ali predrugačiti njihov 
pomen, temveč moramo o tem 
govoriti zaradi nas samih in ti-
stih, ki prihajajo za nami”, je 
poudaril pisatelj in slavnost-
ni govornik Tone Partljič. Pri-
sotne je spomnil na pomen 
in sporočila tovrstnih pom-
nikov, kot denimo na spome-
niku v Termopilah pred 2500 
leti: »Popotnik, ki prideš tod 
mimo, sporoči Špartancem, da 
tu mrtvi ležimo, ker je bil tak 
domovine ukaz”, da so kraji, 
kjer so ljudje izgubili življenja 
zaradi domovinske pripadno-
sti posvečeni tisočletja in ne 
zgolj desetletja in jim dajejo, 
ne zgolj zaradi sporočil, ki jih 
nosijo, kakor tudi na spomeni-
ku padlim na Planini, močan 
pečat vklesana imena v ka-
men. “Včasih se sprašujem”, 
je nadaljeval Partljič, “kaj se 
zgodi z nami, z ljudmi, takšni-

mi kot mi, s fanti, z možmi, z 
očeti in sinovi, da ti postane-
jo v neki zgodovinski situaciji 
eni žrtve in drugi tisti, ki ko-

ljejo in ubijajo. To so ljudje, 
ki smo jih denimo srečevali, a 
jim ne bi pripisali takšnih de-
janj. Ni dolgo namreč, ko smo 
lahko bili v naši nekdanji skup-
ni domovini priča enakim, ali 

še bolj brutalnim dejanjem. To 
so bili ljudje, ki so z nami peli 
“Od Vardara pa do Triglava” ali 

Na Planini nad Podbočjem je Rajonski odbor OF Podbočje 
8. septembra leta 1942 organiziral večje zborovanje. Za-
radi izdaje so zaselek slab teden kasneje, 14. septembra, 
napadli ustaši in ustrelili 26 moških iz vasi, se vrnili še na-
slednji dan, ko so vas do tal požgali, izgnali žene in otro-
ke ter zajeli še osem moških, ki so jih zatem ustrelili v No-
voselski gori.

Podpis za novogradnjo v 
starem Krškem
KRŠKO - Župan občine Krško Franc Bogovič in direktor podjet-
ja Begrad Franc Panjan sta 6. septembra podpisala pogodbo za 
izgradnjo in obnovo objekta v starem mestnem jedru Krškega 
na Cesti krških žrtev 15 a. 726 m2 velik objekt s pripadajočim 
parkirnim prostorom bo namenjen za potrebe lokalne in držav-
ne javne uprave. Begrad, ki ga je Občina Krško izbrala na jav-
nem razpisu, bo z gradbenimi deli pričel oktobra, rok zaključka 
del pa je julij 2007. Vrednost podpisane pogodbe je 157 milijo-

nov tolarjev, celotna gradnja pa bo Občino Krško stala 179 mili-
jonov tolarjev, saj je dobrih 20 milijonov že stalo rušenje, nad-
zor in projektiranje. Novogradnja sledi prizadevanjem Občine 
Krško za oživljanje starega mestnega jedra kot upravnega, kul-
turnega in izobraževalnega središča občine. P.P.

Bogovič in Panjan med podpisom pogodbe

Ena izmed nastopajočih inštrumentalnih zasedb so bili tudi 
domača zasedba -  harmonikarji “Planinski orli”. Sedem 
fantov, najmlajši ima 12 in najstarejši 22 let, igrajo v 
skupnem sestavu diatonično harmoniko od spomladi letos, 
sicer pa so, kakor pravijo, sorodniki, sosednje in prijatelji, 
ki jih druži veselje do glasbe in igranja.

V KS Cerklje ob Krki so ne le kot soorganizator priredit-
ve, temveč tudi zaradi sicer tesnega in dobrega sodelova-
nja s KS Podbočje, ob 64. obletnici tragedije na Planini iz-
dali dve spominski razglednici v skupni nakladi 700 izvodov 
z motivom vasi Planina in z motivom spomenika padlim, ki 
sta izšli ravno na dan prireditve. Po besedah  Dušana Er-
hovnica (na sliki desno), člana sveta KS Cerklje ob Krki, so 
se za izdajo odločili tudi zato, ker gre mimo Planine Cer-
kljanska pohodniška pot, sicer pa so razglednice izdali tudi 
s pomočjo sredstev KS Podbočje in Izletniške kmetije Stipič. 
Spominske razglednice so šle dobro v promet, eden izmed 
kupcev je bil tudi Janez Volaj (na sliki levo) iz Ljubljane, 
borec Cankarjeve brigade s partizanskim imenom Djino, ki 
nam je ob tem povedal, da se na prireditev v družbi dvaj-
setih soborcev pripelje vsako leto iz Ljubljane. 

Letošnji slavnostni 
govornik, nekdanji poslanec 
v Državnem zboru RS in 
pisatelj Tone Partljič, 
domala tudi rojak, saj je 
bila njegova mama, kakor je 
povedal, doma iz doline

Borčevska in veteranske organizacije so se s položitvijo 
venca poklonile spominu ustreljenim talcem na Planini.

“Druže Tito mi ti se kunemo”, 
to so ljudje, s katerimi smo 
skupaj plesali kolo. In zaradi 
tega me je vselej strah, da se 
zlo ne premaga, pa četudi sem 
še celo sam kot učitelj mladim 
govoril o tem, kako bo svet iz 
dneva v dan boljši, strah me 
je, da je zlo neuničljivo zato, 

ker je med nami.” 

Poleg slavnostnega govornika 
sta zbrane pozdravila in nago-
vorila tudi predsednik sveta KS 
Podbočje Ivan Urbanč in žu-
pan Občine Krško Franc Bogo-
vič, sicer pa je bila prireditev 
prepletena s kulturnim progra-
mom, ki so ga za to priložnost 
ob postrojeni Duletovi četi iz 
Malkovca in Podgorjanske ko-
njenice ter ob zbirki razstav-

ljenega orožja in predmetov iz 
2. svetovne vojne, ki jih je na 
ogled postavil zbiratelj Vladi-
mir Abram, izvajali: kostanje-
viška plesna skupina Harlekin 
in Pihalni orkester, Posavski 
oktet, Mladi harmonikarji in 
recitatorji iz Podbočja ter do-
mača harmonikarska zasedba 

Planinski orli. Kakor že vrsto 
let, so se prireditve v velikem 
številu udeležili tudi pohodniki 
in planinci, ki so že v zgodnjih 
jutranjih urah podali peš iz do-
line proti najvišje ležečem za-
selku na Gorjanci in ob hkrati 
obeležili še svoj praznik - dan 
slovenskih planincev.

Tekst in foto:
Bojana Mavsar

Desetina Duletova četa iz Malkovca je bila formirana pred 
petimi leti z namenom ohranjanja tradicije NOB ter tehnike 
in orožja iz 2. svetovne vojne.

Sevničani na obrtnem sejmu 
SEVNICA - Občina Sevnica se je letos v sodelovanju z Zavodom za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti predstavila med 6. 
in 13. septembrom na razstavišču  Mednarodnega obrtnega sejma v 
Celju s turistično ponudbo občine. Za promociji turističnih točk so 
imeli Sevničani na sejmu razstavljen funkcionalno opremljen vinski 
hram, izdelan iz lesenih brun in pokrit s slamo, ob predstavitvi tu-
rističnih ponudnikov pa je potekala tudi prodaja izdelkov, od suho-
mesnih izdelkov, vina, posušenega sadja, do ročno izdelanih spomin-
kov. V petek so predstavili tudi domačo kulinariko, tega dne pa se je 
razstavljavcem pridružil tudi sevniški župan Kristijan Janc. B.M.
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Prenove v kostanjeviški in senovski 
zdravstveni postaji
KOSTANJEVICA NA KRKI, SENOVO – V Zdravstvenem domu Krško so v sodelovanju in sofinanciranjem Obči-
ne Krško in resornega Ministrstva za zdravje v petek, 15. septembra, simbolično predali v uporabo obnov-
ljene ordinacijske prostore v zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki ter dvigalo in prenovljene kurilne 
prostore v senovski zdravstveni enoti. Skupna investicijska vrednost znaša preko 20 milijonov tolarjev.

Zdravstvena postaja (ZP) ima 
prostore v Kostanjevici na Krki 
že od leta 1962, ko je bila za 
potrebe zdravstvenih stori-

tev tam odkupljena Vukčevi-
čeva hiša, čeprav so imeli v 
najmanjšem otoškem mestu 
zdravnika že pred in po drugi 
svetovni vojni, ko so se zvrstili 
v ordinacijah najprej dr. Ivani-
ševič, dr. Križanič in do selitve 
v sedanji objekt, v letu 1982, 
dr. Furlan. Z upokojitvijo sled-
njega in s selitvijo v nov, arhi-
tektonsko razgiban objekt ob 
regionalni cesti Kostanjevica 
– Šentjernej, sta v kostanjevi-
ški ZP, v kateri s storitvami po-
krivajo tudi potrebe  občanov 
sosednje krajevne skupnosti 
Podbočje, začeli delati dve 
zdravstveni ekipi in ob zoboz-
dravstveni ordinaciji tudi zo-
bozdravstvo za potrebe otrok 
in mladine. V letu 2000, ko se 
je v zgornjo etažo objekta na-
selila tudi specialistična ordi-
nacija Endoskopije Bled, ki jo 
je vodil kostanjeviški rojak dr. 
Gorenšek, so zasnovali pro-

jekt obnove objekta, ki naj bi 
po zasnovi služil v pritličnem 
delu za splošne potrebe zdrav-
stva, v že omenjeno zgornjo 

etažo pa se naj bi endoskopski 
specialistični ordinaciji pri-
družile še druge specialistične 
ambulante. A načrt prenove  
je prekinila nenadna smrt dr. 
Gorenška in obnovitvena dela 
so stekla z zamenjavo oken na 
objektu in z dokupom nove ali 
prenovo obstoječe opreme v 
pritličnih ordinacijah splošne-
ga zdravstva šele v letošnjem 
letu, ko je Občina Krško za in-
vesticijo namenila nekaj čez 
dva milijona tolarjev in skle-
nila ob tem s kostanjeviško KS 
ter Lekarno Krško, ki ima prav 
tako v objektu delujočo lekar-
niško enoto, tudi dogovor o 
nadaljnjih sanacijskih vlaga-
njih v objekt. Vendar pa bo 
slednje, ne glede na to, da so 
že naročili izdelavo idejnega 
projekta, po vsej verjetnosti, 
glede na odcepitev Kostanje-
vice na Krki od občine Krško, v 
bodoče predmet organizirano-

sti zdravstva v novi občini  ali 
potencialne delitve premože-
nja med občinama.

Prav tako v petek popoldan je 
simbolna otvoritev in predaja 
novega dvigala in obnovlje-
ne kurilnice potekala tudi na 
Senovem, v tamkajšnji zdrav-
stveni postaji, ki prav tako 
kot kostanjeviška enota delu-
je pod okriljem ZD Krško. Tudi 
ta postaja ima častitljivo zgo-
dovino delovanja v kraju, saj 
je začel prvi zdravnik v rudni-
ški koloniji delovati pod okri-
ljem Trboveljske premogovne 
družbe že leta 1922. Dve leti 
kasneje so ordinacijo, v kate-
ri je ordiniral dr. Ivan Grego-
rek, preselili v objekt, kjer se 
danes nahajajo prostori poš-
te, in kjer je delovala vse do 
leta 1965, do pripojitve obči-
ne Senovo k občini Krško, ko 
je dobila senovska ZP stal-
ne prostore v letih 1957/58 
zgrajenem objektu, ki je do 
tedaj služil za potrebe delo-
vanja senovske občinske upra-
ve. V prostorsko dovolj veli-
kem objektu, ki je bil sicer že 

v preteklih letih deležen posa-
meznih investicij v obnovitve-
na dela, kot so denimo obnova 
električne napeljave, strehe 
in prenove prostorov, so v ZD 
Krško v letu 2005 v sodelova-
nju in s sofinanciranjem Mi-
nistrstva za zdravje in Občine 
Krško v skupnem znesku okoli 
9,5 milijona tolarjev, pristopi-
li k obnovi kurilnice in plinifi-
kacije prostorov. V letošnjem 
letu pa so z vgradnjo dvigala v 
vrednosti dobrih 10 milijonov 
SIT, za katerega sta prav tako 
zagotovila sredstva Občina Kr-
ško in resorno ministrstvo, od-
pravili tudi največjo arhitek-
tonsko oviro za invalidne in 
starejše osebe v večnadstrop-
nem objektu.  Po besedah dr. 
Rudolfa Ladike, direktorja ZD 
Krško, bodo z obnovitvenimi 
in sanacijskimi deli na Seno-
vem nadaljevali predvidoma 
tudi v prihodnjem letu, ko 
se nameravajo lotiti toplotne 
izolacije objekta, zamenjave 
oken in fasade na objektu.

Bojana Mavsar

Otvoritveni trak na dvigalu so prerezali dr. Rudolf Ladika, krški 
župan Franc Bogovič in predsednik sveta KS Senovo Jože Ribič.

V ZP Kostanjevica na Krki za zdravstvene potrebe občanov 
skrbita dve zdravstveni ekipi, ki ju sestavljajo (od desne 
proti levi) dr. Branka Cepič, ki je tudi vodja postaje, z 
odgovorno sestro Nevenko Žiberna ter dr. Ivanka Delak z 
medicinsko sestro Štefko Komočar.

Peto srečanje ljudskih pevcev 
in godcev na Preski
PRESKA – V idilični vasici, v objemu zelenega dolenj-
skega gričevja, je potekalo v nedeljo, 10. septem-
bra, že tradicionalno, 5. srečanje ljudskih pevcev in 
godcev, kjer so Fantje s Preske predstavili tudi kase-
to in zgoščenko z naslovom Ure, dnevi, kam bežijo.

Sončno nedeljsko popoldne je na Presko privabilo veliko števi-
lo obiskovalcev. Le-ti so prisluhnili ljudskim pevcem in pevkam 
ter godcem iz različnih krajev Slovenije, ki negujejo in ohra-
njajo slovensko ljudsko pesem. Poleg domačih ljudskih pevcev, 

Fantov s Preske, ki so predstavili tudi pesmi z nove, tretje ka-
sete in zgoščenke z naslovom Ure, dnevi, kam bežijo, so nasto-
pili še: Ljudske pevke s Ptujske gore, Ljudski pevci Zarja, Ljud-
ske pevke Žejno, Ljudski pevci in godci Bukovci, Ljudski pevci 
Ajda, Ljudske pevke s Telč ter Ljudski pevci Zrelo klasje. 
Poseben čar je prireditvi dodala še razstava starih gospodinj-
skih pripomočkov in kmečkih orodij z naslovom Ohranimo bo-

gastvo naših babic. Razstava bo, na lepo urejeni kmetiji Hrovat 
na Preski, na ogled vse do konca oktobra ob predhodni najavi.       

Smilja Radi
Foto: Anka Lisec

Sončno nedeljsko popoldne je na koncert Slovenskih 
ljudskih pesmi privabilo veliko število obiskovalcev.

Za zaključek še skupna pesem nastopajočih na Preski

Mladi na izmenjavi na Poljskem

BREŽICE - Mladinski center Brežice je organiziral mladinsko 
mednarodno izmenjavo z imenom Slovansko drevo življenja, 
ki je potekala od 20. do 30. avgusta v Wroclawu na Poljskem. 
Ob mladih Čehih, Moldavcih, Belorusih, Ukrajincih in Polja-

kih se je te izmenjave udeležila še skupina mladih Posavcev: 
Jernej Agrež, Maja Štampek, Matija Šoba, Katja Glas, Pet-
ra Vintar, Tomaž Bukovinski, Goran Miljanovič in Anamari-
ja Požgaj. Osnovna ideja te izmenjave je bila obuditi stare 
slovanske običaje in se med seboj sporazumevati v svojih je-
zikih, brez angleščine. Mladi so skozi dnevne delavnice spo-
znavali tudi ekološke težave v posameznih državah. S fotogra-
fijami, posnetki in lastnimi doživetji so udeleženci izmenjavo 
predstavili v petek, 8. septembra, v klubu MC Brežice. P.P.

Udeleženci izmenjave na Poljskem

Najlepše urejena slovenska vojašnica
CERKLJE OB KRKI – Komisija, ki so jo sestavljali člani Turistične zveze Slovenije in Slovenske vojske,  
je tudi v letošnjem letu ocenjevala urejenost slovenskih vojašnic in se odločila, da je najlepše urejena 
in najbolj gostoljubna Vojašnica Cerklje ob Krki, ki je prejela priznanje za prvo mesto v kategoriji veli-
kih vojašnic.

V Sloveniji že nekaj let po-
teka ocenjevanje urejeno-
sti in gostoljubnosti vojašnic 

Slovenske vojske, ki ga pri-
pravljajo skupaj s slovensko 
Turistično zvezo. Razdeljeno 
je na dve kategoriji, in sicer 
na male in velike vojašnice. 
Letos je najvišje priznanje 
v kategoriji velikih vojašnic 
prejela Vojašnica Cerklje ob 
Krki, zato so v četrtek, 14. 

septembra, pripravili slo-
vesno prireditev. Na njej je 
spregovoril dr. Marjan Ro-

žič, predsednik TZS, in med 
drugim dejal, da je prav, 
da so prostori „kjer se voj-
ska zbira, kjer vojska stanu-
je, kjer se vojaki združijo“, 
skrbno in prijetno urejeni. 
Tudi poveljnik cerkljanske 
vojašnice major Cvetko Da-
ničič je izrazil zadovoljstvo 

Poveljnik major Cvetko Daničič (prvi z desne) 
s predsednikom TZS dr. Marjanom Rožičem in 
polkovnikom Alanom Gederjem

nad prejetim priznanjem, 
„da je Vojašnica Cerklje ob 
Krki urejena, predvsem bi 
pa poudaril, da je komisija 
ocenila, da je tu doma go-
stoljubje“. Kot je dejal, se 
bodo tudi v bodoče trudili, 
cerkljanskemu vojaškemu 
območju se v prihodnjih le-
tih obetajo velike spremem-
be, postali bodo pomembno 
vojaško letališče.

Priznanja so v kategoriji ma-
lih vojašnic podelili za prvo 
mesto Vojašnici Janka Pre-
mrla Vojka Vipava, drugo 
mesto je zasedla Vojašnica 
Slovenska Bistrica in tretje 
Bohinjska Bela. V kategori-
ji velikih vojašnic je torej 

zmagala domača Vojašnica 
Cerklje ob Krki, druga je bila 
Vojašnica Ivan Cankar Vrhni-
ka, priznanje za tretje me-
sto pa je prejela Vojašnica 
Franc Rozman Stane Ljub-
ljana.

Ob prijazni povezovalni be-
sedi je program popestri-
la tudi pevka Majda Arh, ki 
je prisotne nostalgično po-
peljala v slovenske zimze-
lene melodije ob klavirski 
spremljavi Estere Cetin. V 
razstavnih prostorih pa je 
svoje likovne stvaritve raz-
stavil  Željko Vertelj iz Ko-
čevja, slikar tetraplegik, ki 
riše z usti. 

Marija Kalčič Mirtič

Tečaj samoobrambe
SEVNICA - Društvo borilnih veščin Ippon Rucanor Sevnica 
vpisuje v začetni tečaj samoobrambe borilne veščine ju-
jitsu. Vpis poteka od 20. septembra dalje vsak ponede-
ljek in sredo ob 17. uri v mali telovadnici OŠ Sevnica. Za 
nove člane je vadba v septembru brezplačna.
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Oddane vloge za prijavo škode 
na kmetijskih kulturah po suši
KRŠKO - Občina Krško je do konca avgusta prejela  
nekaj več kot 700 vlog, v katerih so občani in ob-
čanke prijavili škodo na kmetijskih površinah kot 
posledico suše.
Na podlagi prijav in terenskega ogleda občinske Komisije za 
oceno škode po elementarnih nesrečah v kmetijstvu je ta po-

dala strokovno oceno stopenj poškodovanosti posamezne kme-
tijske kulture. Po navodilih Urada republike Slovenije za zašči-
to in reševanje je potrebno končno oceno škode na kmetijskih 
pridelkih opraviti 14 dni pred spravilom pridelkov, zato regijska 
in občinska komisija v tem času zaključujeta oglede na terenu. 
S končno oceno škode bo občinska komisija seznanila regijsko, 
ki bo svojo oceno in vloge posredovala državni komisiji. 

Šest desetletij LD Pišece
PIŠECE - Lovska družina Pišece je prvo septembrsko soboto proslavila šest-
deset let obstoja. Na proslavi, organizirani pri Lovskem domu na Pečarje-
vem bregu, so v kulturnem programu sodelovale pevke pišečkega ženskega 
pevskega zbora Orlica, Pihalna godba Pišece, mlada harmonikarja Janez in 
Jernej Lipar ter lovski rogisti iz Dobove.
Starešina LD Pišece Miha Mo-
lan je v uvodnem nagovo-
ru predstavil razvoj družine 
od ustanovitve leta 1946 do 
danes in dosežke ter nani-
zal uspehe pri delu in razvoju 
lovske družine v tem obdobju. 
Posebej je poudaril dobro so-
delovanje z ljudmi v lokal-
ni skupnosti ter naravovar-
stveno vlogo lovcev, njihovo 
obremenjenost s prostovolj-
nim delom pri  krmljenju div-
jadi, obdelovanju krmnih njiv, 
preprečevanju škode, izdela-
vo lovskih naprav in izvajanje 
drugih del v lovišču, še pose-
bej pa je izpostavil sonaravno 
gospodarjenje z divjadjo.

Župan občine Brežice Ivan 
Molan, ki je bil med številni-
mi gosti, se je lovcem LD Piše-
ce zahvalil za opravljeno delo 
in jim zaželel veliko uspehov 
tudi v bodoče. Čestitkam so 
se pridružili tudi predstavni-
ki lokalnih skupnosti Pišece 
in Sromlje ter  društev iz teh 

skupnosti, predstavnik Zavo-
da za gozdove ter predstavni-
ki sosednjih lovskih družin. 

Najzaslužnejšim članom LD Pi-
šece so bila podeljena odliko-
vanja Lovske zveze Slovenije 
in Kinološke zveze Slovenije. 

Priznanja so prejeli doma-
či člani za dolgoletno delo, 
vsem ki so LD Pišece pomaga-
li v zadnjih letih pri uresničit-
vi njenih ciljev, pa so bile po-
deljene zahvale.

M.K.M.

Najstarejši član LD Pišece Martin Novak - Tinček sprejema 
priznanje za 50 let dela

Planinsko srečanje ob 
razgledni tabli na Lisci
LISCA - Člani Planinskega društva Lisca Sevnica so pripavili že tradicional-
no septembrsko srečanje ob razgledni tabli na vrhu Lisce. Tokrat so obeleži-
li 20. obletnico torkove pohodniške skupine, srečanje pa je bilo namenjeno 
tudi projektu oživitve turistično rekreacijskih dejavnosti na Lisci. Srečanje 
so s pesmijo popestrile pevske skupine, s fotografijami »Lisca iz zraka« pa je 
v Jurkovi koči navdušil Ljubo Motore.

Letošnje planinsko sreča-
nje je na Lisco privabilo ve-
liko pohodnikov in ljubite-
ljev narave. Med njimi so 
bili tudi člani najstarejše 
pohodniške skupine PD Lis-
ca Sevnica, t.i. torkove ozi-
roma Elkine skupine. Elka 
Grilc, ki je planinska vodni-
ca že od leta 1978, jih vsak 
torek, ne glede na vreme in 
letni čas, že od marca 1987 
vodi po gorah po vsej Slove-
niji, pa tudi po Avstriji, Ita-
liji in Hrvaški; tako so sku-
paj doživeli že preko 800 
izletov. Večina članov je 
skupaj že od vsega začetka, 
na izletih pa so se jim več-
krat pridružili tudi vnuki. 

»Sedaj so vnuki zrasli, po-
letja postajajo bolj vroča, 
zato v juliju in avgustu ne 
organiziramo več rednih iz-
letov, ampak se podamo na 
pot le po dogovoru,« nam je 
zaupala gospa Elka, ki je za 
svoj izjemen prispevek pri-
jetnemu planinskemu dru-
ženju in povezovanju preje-
la spominsko zahvalo.

Sevniški planinci in vsi osta-
li, ki radi zahajajo na Lisco, 
pa so se razveselili projek-
ta oživitve turistično rekre-
acijskih dejavnosti na Lis-

ci, ki so ga v obliki pogodbe 
o medsebojnem sodelova-
nju sklenili strateški nosilci 
razvoja: Planinsko društvo 
Lisca Sevnica kot lastnik 
objektov in zemljišč, Jav-
ni zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske de-
javnosti Sevnica kot nosi-

lec javnega interesa, Ob-
čina Sevnica kot prostorski 
nosilec in Občina Laško kot 
mejna občina in prostorski 
nosilec. V okviru projekta 
se bodo pridobila nepovrat-
na sredstva, pristopilo se bo 
k odkupu manjkajočih zem-
ljišč, kratkoročni cilj pa je 
zagotoviti smučanje v priha-
jajoči sezoni z usposobitvijo 
manjše vlečnice.

Za prijetno srečanje je bila 
zopet zaslužna pesem, ki se 
s planinstvom spogleduje 
že preko sto let. Slavnost-
ni koncert je tokrat pripra-
vila Planinska pevska skupi-
na Encijan, skupaj z Vokalno 
skupino Zefir, Oktetom Ju-
rij Dalmatin in Ženskim 
pevskim zborom Prepeli-
ce.  Predsednik sevniškega 
planinskega društva Jože 
Prah, vesel, da se srečanja 
udeležuje vedno več ljubi-
teljev gora, je predlagal, da 
bi se vsako drugo nedeljo v 
septembru na Lisci srečeva-
li pevski zbori iz vse Sloveni-
je, ki pojejo o planinstvu. 

Tanja Grabrijan

Na trgatev vendarle čez brojanski most
BROD – Obnova mostu na Brodu pri Podbočju, ki se je priče-
la sredi avgusta, bo trajala teden dlje, kot je bilo načrtova-
no. Most bo od petka, 22. septembra popoldne dalje, sicer 
odprt za avtomobilski promet, a le izmenično enosmerno – 
s pomočjo semaforja. Do konca naslednjega tedna oziroma 
do 30. septembra bodo delavci CGP Novo mesto dokončali 
še ograjo in parket. Ker se ravno v teh dneh začenja trga-
tev, je odprtje mostu seveda težko pričakovano. P.P.

Direktorica KŠTM Petra Pozderec, župan Občine Sevnica 
Kristijan Janc, predsednik PD Lisca Sevnica Jože Prah 
in župan Občine Laško Jože Rajh – partnerji projekta 
oživitve turistično rekreacijskih dejavnosti na Lisci.

Elkini pohodniški skupini je ob 20. obletnici čestital tudi 
podpredsednik planinske zveze Slovenije Uroš Vidovič (zadaj).

Ustvariti pogoje za 
gospodarski preporod občine
BREŽICE – Pred tednom dni se je v gostišču Les na Čatežu predstavil 
še tretji županski kandidat za letošnje lokalne volitve v občini Bre-
žice – Mitja Jankovič. Na brežiški podružnici SKB banke zaposleni 
Jankovič bo kandidiral na listi Socialnih demokratov, ki so ga pred 
meseci izvolili tudi za predsednika občinskega odbora.

Med glavnimi po-
manjkljivostmi se-
danjega stanja v 
brežiški občini vidi 
Jankovič predvsem 
visoko stopnjo brez-
poselnosti, slabo 
prostorsko načrtova-
nje, neurejeno turi-
stično infrastrukturo 
(oznake, kolesarske 

steze, informiranje), po njegovem v Brežicah ni dovolj varovanih, 
neprofitnih in socialnih stanovanj, še vedno pa je tudi premalo pro-
jektov za črpanje evropskih sredstev. 

In kako se namerava lotiti reševanja teh problemov?  V ospredje 
postavlja pospešeno prostorsko načrtovanje in kadrovsko okrepitev 
vseh oddelkov občine s strokovnim kadrom za gospodarski razvoj 
občine (obrtna cona Brezina, zemljišča za stanovanjsko gradnjo, 
obnovljena in nova komunalna infrastruktura...). Sledijo razvoj tu-
rizma, gradnja večnamenske športne dvorane (ponovna preučitev 
lokacije za gradnjo), gradnja čistilne naprave Brežice in zagotovi-
tev prostorov za delovanje invalidskih društev. Jankovič se bo kot 
župan zavzel tudi za vlaganje v infrastrukturo na podeželju in ob-
mejnih krajih, za gradnjo in nakup neprofitnih stanovanj, ustvarja-
nje pogojev za gospodarski preporod občine (turizem podjetništvo 
in obrt, kmetijska dejavnost, še posebej ekološko kmetijstvo). Več-
jo finančno podporo namerava nameniti vsem kulturnim, športnim 
in ostalim društvom, ki s svojim delom uspešno predstavljajo obči-
no Brežice in združujejo ljudi na lokalnem nivoju. M.K.M.

Županski kandidat Jankovič s 
prvakom SD Borutom Pahorjem
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Finančno prestrukturiranje 
se zaključuje
BREŽICE - V prekrasni grajski kleti Posavskega muzeja Brežice je v četrtek, 
7. septembra, podjetje Vino Brežice pripravilo novinarsko konferenco. Na 
njej so predstavili poslovanje podjetja v prvem polletju, podali informaci-
je o pričetku letošnje trgatve ter poročali o prejetih odličjih, ki so jih preje-
li na ocenjevanjih vin.

Po besedah Matjaža Pega-
ma, direktorja podjetja, 
ima Vino Brežice za seboj 
uspešno poslovno polletje, 
v katerem je imelo skoraj 
40 mio čistega dobička in za 
10 %  več prihodkov. Letos 
se po treh letih finančnega 
prestrukturiranja zaključu-
je sanacija in so tekoče lik-
vidni ter brez zapadlih ob-
veznosti. Glavne lastnice 
podjetja SKB, NLB in Poštna 
banka imajo v lasti 80 % de-
lež. Stalno zaposlene so 103 
osebe, glede na sezono pa 
do 130. 

V proceduri je tudi držav-
na pomoč, zaprosili so za 
300 milijonov posojil, ki 
jih bodo namenili izključ-
no za finančno sanacijo, je 
povedal Pegam in dodal, da 
so pričeli v letošnjem letu 
uresničevati nekatere inve-
sticije, ki jih bodo v nasled-
njem letu izvedli delno v 
brezalkoholno proizvodnjo, 
v vinskem delu pa namera-
vajo kupiti novo stiskalnico 
in opremiti postrojenje za 
hladno fermentacijo grozd-
ja. Proizvodnja z vini pome-
ni 15 % v prihodkih celotne 
proizvodnje.

Enolog Marjan Malus je 
predstavil rezultate s šti-
rih mednarodnih ocenjevanj 
vin, na katerih je sodelovalo 
Vino Brežice. S svojimi vini 
so se letos pomerili v Spli-
tu in v kategoriji posebnih 
vin prejeli šampionski na-
ziv za posebno vino mos-
con tawny in zlato medaljo 
za ledeno vino laški rizling, 
letnik 2001. V Zagrebu na 
Vinoviti 2006 sta obe zgoraj 
omenjeni vini prejeli zlato 
medaljo, prav tako so se do-
mov vrnili z zlatom za laški 
rizling z 52. mednarodne-
ga ocenjevanja vin v Ljub-
ljani. Tudi ocenjevanje vin 
v Gornji Radgoni je laške-
mu rizlingu, mosconu taw-
ny ter suhemu jagodnemu 
izboru chardonnay, letnik 
2000, prineslo zlato meda-
ljo, srebrno pa sta prejela 
modri pinot, barrique, let-
nik 2004, in baron moscon 
zlati, peneče vino.

Vino Brežice ima tudi 22 ha 
svojih vinogradov, ki ležijo v 
Spodnjem in Zgornjem Dre-
novcu, vendar je to za nji-
hovo proizvodnjo z vini ve-
liko premalo, v tej smeri pa 
ne načrtujejo širitve oz. na-
kupa, zato poudarjajo, da 

imajo za dobavo grozdja 
160 zvestih dobaviteljev, 
grozdje pa nameravajo od-
kupovali tudi od ostalih za-
interesiranih. Pomembno 
se jim zdi, da so pogodbe-
ne obveznosti glede plačila 
grozdja izplačali mesec dni 
prej, zato se še bolj optimi-
stično pripravljajo na letoš-
njo trgatev, ki bo povezana 
tudi z odkupom grozdja. 

Zgodnje sorte grozdja naj bi 
pričeli trgati po 20. septem-
bru, srednje konec septem-
bra in v začetku oktobra, v 
prvi polovici oktobra pa se 
bo, po sedanjih predvideva-
njih, pričela trgatev za po-
zne sorte grozdja. Sedanje 
stanje grozdja je odlično, 
tako se obeta dobra letina 
s povprečno količino, gle-
de na kvaliteto pa pričaku-
jejo boljši letnik. Odkupne 
cene grozdja bodo različ-
ne: modra frankinja do 160 
SIT/kg, mešano rdeče se bo 
gibalo med 110 in 130 SIT, 
belo (blagovna znamka graj-
ska klet) do 110, za vino bi-
zeljčan beli pa bodo grozd-
je odkupovali do 70 SIT/kg. 
V letošnjem letu načrtuje-
jo odkup vsaj 500 tisoč kg 
grozdja.

Marija Kalčič Mirtič

Na energetskem delu brez zamud
BLANCA – Deset mesecev po položitvi temeljnega kamna za naslednjo v ve-
rigi spodnjesavskih hidroelektrarn, HE Blanca, so dela pri njeni gradnji v 
polnem zamahu. Pripravljalna dela so v glavnem zaključena, zdaj so v teku 
že glavna gradbena dela. Kot pravi vodja izgradnje HE Blanca Miran Žgajner 
(to vlogo je opravljal že pri gradnji HE Boštanj), pričakujejo, da bo strojnica 
pod streho v letu 2007, če pa bo elektrarna res začela obratovati leta 2009, 
kot je predvideno, pa v tem trenutku še ni mogoče z gotovostjo zatrditi.

Do sedaj so na gradbišču blan-
ške elektrarne izkopali večino 
gradbene jame, uredili grad-
biščne prostore in ostalo grad-
biščno infrastrukturo (črpališče 
vode iz gradbene jame, elek-
trični razvod itd). V zadnjem 
mesecu in pol, ko je bilo iz-
kopavanje najbolj intenzivno, 
so izkopali okoli pet tisoč ku-
bičnih metrov materiala dnev-
no. Večji del tega so odpeljali 
na deponijo, gramozni sloj pa v 
betonarno, kjer so ga določeno 
količino že uporabili za beton 
pri pripravljalnih delih, osta-
lo pa se bo porabilo za pripra-
vo betonov pri gradnji jezovne 
zgradbe.  Na območju gradbe-

ne jame je bilo izkopanih 50 ti-
soč kubičnih metrov gramoza, 
ki trenutno zadostuje za pri-
pravo betona, ostali potrebni 
del gramoza za betone bodo iz-

kopavali sproti. Študije pa so po-
kazale, da so zaloge gramoza na 
območju jezovne zgradbe tolikš-
ne, da ga bo dovolj za zagotovi-
tev vseh betonov pri gradnji HE 
Blanca in HE Krško, pravi Žgaj-
ner. Izkopi so na določenih delih 
gradbene jame že na projektira-
ni koti, tako da bodo v tem tednu 
že izvedeni prvi podložni betoni 
in takoj zatem še v tem mesecu 
planirajo betonažo kakšnega od 
večjih gradbenih blokov. Predvi-
deno miniranje v gradbeni jami 
ni bilo potrebno, saj se je vse 
dalo narediti z večjimi gradbeni-
mi stroji. Zdaj je potrebno izve-
sti še dokončno sidranje obodne 
stene in zapreti gradbeno jamo, 

ki bo tako varna pred 20-letni-
mi vodami.
Glavna gradbena dela, ki jih iz-
vaja konzorcij Primorje – CGP 
– Kostak (slednji je izvajal tudi 

pripravljalna gradbena dela), 
bodo večji del potekala letos 
in prihodnje leto. Dinamika del 
je podobna kot pri HE Boštanj, 
zato Žgajner zavrača namige, 
da gradnja HE Blanca zamu-
ja, skrbi ga pa še vedno nepo-
trjen program infrastrukturnih 
ureditev ob gradnji elektrarne: 
„Jezovna zgradba ni na kritič-
ni poti, ker imamo večino po-
godb za izvedbo in dobavo že 
sklenjenih, problematična je 
ostala infrastruktura, kjer še ni 
sprejet program infrastruktur-
nih ureditev. To pa bo močno 
oviralo izgradnjo hidroelektrar-
ne, saj mora biti večji del infra-
strukture zgrajen vzporedno z 
energetskim delom elektrarne. 
Če ta program ne bo zelo kmalu 
sprejet, bomo imeli velike teža-
ve pri zagotavljanju vmesnih in 
končnih rokov izgradnje.“
Ker bosta HE Blanca in HE Krško, 
ki naj bi se začela graditi že pri-
hodnje leto, popolnoma iden-
tični elektrarni, koncesionar 
HSE razpise za nabavo opreme 
dela kar za obe hkrati, seveda z 
opcijo, da bodo pogodbe podpi-
sane, ko bo za HE Krško sprejet 
državni lokacijski načrt. V koli-
kor se to ne bo zgodilo kmalu, 
bodo opcije za opremo HE Krško 
potekle, kar pomeni, da bo po-
trebno ponoviti razpise, s tem 
pa se bo gradnja podražila. 

Izkopavanje gradbene jame, v ozadju še ne povsem 
dokončana obodna stena gradbišča.

Na podlagi 23. člena Pravilnika o kriterijih za izbor šti-
pendistov v Posavski štipendijski shemi

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s pod-
jetji ter Občinami  Brežice, Krško in Sevnica

RAZPISUJE
KADROVSKE ŠTIPENDIJE

in
ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE, KI SE IZ-

OBRAŽUJEJO V TUJINI
ZA ŠOLSKO LETO 2006/2007

za dijake in študente, ki se izobražujejo v programu za prido-
bitev izobrazbe:

Dosedanjim štipendistom Posavske štipendijske sheme se ni potrebno pri-
javiti na ta razpis temveč so dolžni na podlagi 16. člena Pravilnika o krite-
rijih za izbor štipendistov v Posavski štipendijski shemi in 4. člena Pogod-
be o štipendiranju, najkasneje do izteka vpisnega roka za naslednji letnik, 
oz. najkasneje 15 dni po zaključku študijskega leta, predložiti Regionalni 
razvojni agenciji Posavje dokazila o izpolnjevanju študijskih obveznosti in 
kriteriju za pridobitev štipendije v posavski štipendijski shemi, na podlagi 
česar bo ob izpolnjevanju pogojev z njimi sklenjena pogodba o štipendira-
nju za šolsko leto 2006/2007.
Kandidati uveljavijo pravico do štipendije na obrazcu, kateremu je po-
trebno priložiti:
- potrdilo o začasnem bivanju izven kraja stalnega prebivališča, 
- originalno potrdilo o vpisu kandidata za tekoče šolsko leto za kandidata,
- overjen prepis ali overjeno fotokopijo spričevala, iz katerega je možno 

razbrati učni uspeh, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega 
je možno izračunati povprečno oceno, v preteklem šolskem oziroma štu-
dijskem letu za dodiplomske študente ter overjeno fotokopijo diplome 
in potrdilo o povprečni oceni v času študija za podiplomske študente,

- izjavo, da ne prejema štipendije iz kateregakoli drugega vira (obrazec),
- kopijo bančne kartice, transakcijskega računa ali prve strani hranilne 

knjižice.
Pravico do štipendije lahko uveljavijo vajenci in dijaki, študentje višjih 
strokovnih šol in študentje visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po 
dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo 
doma ali v tujini, pri čemer je diplomo, če se izobražujejo v tujini, možno 
po koncu izobraževanja nostrificirati v Sloveniji. Pravico lahko uveljavijo, 

če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so dosegli najmanj prav dober šolski uspeh – učenci, vajenci in di-

jaki, oziroma najmanj povprečno oceno 7,5 - študenti.
- ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 

18 let oziroma ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega 
izobraževanja niso starejši od 26 let (starost kandidatov, ki prvič vla-
gajo vlogo za uveljavitev pravice do štipendije, je glede na letnik in 
izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja),

Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
- je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri 

Zavodu RS za zaposlovanje. V kolikor je vpisan kot iskalec zaposlitve, 
mora predložiti izjavo, da se bo  v primeru pridobitve štipendije izpi-
sal iz evidence brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

- je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni re-
gister ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije, 

- je samostojni podjetnik, lastnik ali ustanovitelj gospodarske družbe,
- prejema drugo štipendijo.

Komisija za izbor bo na podlagi Pravilnika o kriterijih za izbor štipen-
distov v Posavski štipendijski shemi, v sodelovanju s podjetji, ki so na 
podlagi javnega razpisa pridobili pravico do vključitve v Posavsko šti-
pendijsko shemo, opravila izbor. Z izbranimi kandidati bomo sklenili tri-
partitno pogodbo o štipendiranju, s katero se obvežejo, da bodo po 
končanem izobraževanju sklenili delovno razmerje v podjetju, ki je pri-
dobilo pravico do  subvencionirane štipendije za najmanj toliko časa, 
kolikor znaša doba za katero bodo prejemali štipendijo.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog za podelitev kadrovskih štipendij ne 
bomo obravnavali.
Predložena vloga mora biti vložena skupaj z vsemi prilogami v zapeča-
teni ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z »ne odpiraj – vloga« in  
navedbo razpisa na katerega se nanaša in z naslovom pošiljatelja na 
zadnji strani ovojnice.
 
Vloge se pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov Regionalna razvojna 
agencija Posavje, CKŽ 46, Krško, do 05. oktobra 2006. 

Osebna oddaja vlog ni možna.
Vloge, prispele po preteku razpisnega roka, se štejejo za prepozne in 
se ne obravnavajo.

Obrazce s katerimi kandidati uveljavljajo pravico do štipendij je mogo-
če dvigniti na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 46, Kr-
ško in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje Posavje: 
www.rra-posavje.si.
Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij lahko dobite po telefonu 07 
488 10 41, kontaktna oseba ga. Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

Regionalna razvojna agencija Posavje
Robert Ostrelič, l.r., direktor

REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA 
POSAVJE

poklic Število 
štipendij

tesar 3

varilec 1

avtoličar 1

ključavničar 1

mizar 3

trgovec 1

zidar 3

lesni tehnik 1

Strojni tehnik 6

maturant tehnične gimnazije 3

gimnazijski maturant-elektrotehnika 1

gimnazijski maturant 2

ing. elektrotehnike 1

ing.strojništva 1

ing.elektronike 1

ing. lesarstva 1

ing. ali dipl.ing. ali uni.dipl.ing.strojništva /
Konstruiranje in mehanika oz. proizvodno strojništvo 2

dipl.ing. arhitekture 1

Dipl.ing.strojništva 4

dipl.ing.lesarstva -lesarstvo 1

univ.dipl.ing.gradbeništva-konstrukcije 1

univ.dipl.ing.strojništva 4

univ.dipl. francist in hispanist 1

univ.dipl.ing.logistike 2

univ.dipl.ing.elektrotehnike 2

univ.dipl.ing.oblikovanja tekstilij 1

univ.dipl.ing.gradbeništva 1

univ.dipl.ing.kemijskega inženirstva 1

univ.dipl.ing.tekstilne tehnologije 1

univ.dipl.sociolog 1

univ.dipl.ing.računalništva in informatike 2

univ. dipl.ing. elektrotehnike 1

univ.dipl.ing. fizike 1

akademski glasbenik violinist 1

mag. agronomije 1

Štipendije za nadarjene s področja kulture, ki se izob-
ražujejo v tujini
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Ekten in Linko Plast med 
nominiranci za gazelo
POSAVJE - 12. septembra se je z izborom primorsko-notranjske 
gazele uradno začel izbor slovenske gazele, torej podjetja, ki 
ga odlikuje hitra rast in prilagodljivost, dinamična podjetnost 
ter filozofija naprednosti. Izbor letos prvič poteka v organizaci-
ji Časopisne družbe Dnevnik, d.d., pri njem pa tudi v letošnjem 
letu sodelujejo ugledni slovenski gospodarstveniki, podjetniki 
in ekonomski strokovnjaki. Gazela osrednje Slovenije bo zna-
na 21. septembra, gorenjska gazela 28. septembra, dravsko-
pomurska gazela 4. oktobra, savinjsko-zasavska gazela 12. ok-
tobra in dolenjsko-posavska gazela 19. oktobra. Za slednjo sta 
med petimi nominiranci tudi dve posavski podjetji: Ekten Krško 
(kovinska industrija s poudarkom na filtrskem programu) in Lin-
ko Plast Sevnica (proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas). Poleg 
njiju so nominirana še podjetja Hipot-Eltas Šentjernej (razvoj 
in izdelava membranskih tipkovnic in čelnih folij), Infotehna 
Novo mesto (razvoj sistemov za upravljanje dokumentov in pro-
cesov) in Roletarstvo Medle Novo mesto (proizvodnja, prodaja 
in montaža senčil). Razglasitev slovenske gazele 2006 bo 3. no-
vembra v Cankarjevem domu v Ljubljani. P.P.

Razpis za malo gospodarstvo
KRŠKO - Občina Krško je v Uradnem listu objavila javni raz-
pis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospe-
ševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 
2006. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško 
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v 
razpisnem obdobju na območju občine Krško. Razpisna doku-
mentacija je na voljo na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si, dodatne in-
formacije pa so v času uradnih ur na voljo na tel. št. (07) 49-
81-292 in na elektronskem naslovu irena.mesinger@krsko.si. 
Rok za oddajo vlog je torek, 10. oktober 2006.

Podpisana druge faza 
regulacije potoka Sušica
PODBOČJE – Potem ko so predstavniki Ministrstva za okolje in 
prostor, Občine Krško in izvajalca del, družbe Nivo Celje, 14. 
julija v Podbočju slavnostno podpisali pogodbo za prvo fazo re-
gulacije potoka Sušice, je bila pretekli teden podpisana pogod-
ba tudi za drugo fazo del v vrednosti 216 milijonov tolarjev. V 
tej fazi, v kateri bo prav tako dela izvajala celjska družba Nivo, 
bo Občina Krško financirala izgradnjo treh mostov v Podbočju, 
okoljsko ministrstvo regulacijo potoka, z izgradnjo brežnega 
podpornega zidu potoka Sušice pa se bo v tej fazi v izvedbo del 
vključilo tudi Ministrstvo za promet oziroma Direkcija za držav-
ne ceste. Z omenjenimi deli iz pogodbe bodo predvidoma začeli 
že v tem mesecu, dokončana pa bodo v letu 2007. B.M.

Posavska štipendijska shema

Vsako leto več razpisanih 
štipendij
KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje je 
objavila razpis za kadrovske štipendije v okviru Po-
savske štipendijske sheme. Na voljo je 59 novih šti-
pendij in štipendije za nadarjene s področja kultu-
re, ki se šolajo v tujini, štipendirali pa bodo tudi 34 
dosedanjih štipendistov. „Gre za enega najuspeš-
nejših regionalnih projektov,“ je prepričan novi di-
rektor RRA Posavje Robert Ostrelič.

Posavska štipendijska shema 
bo zakorakala že v četrto šol-
sko leto, raste pa tako šte-
vilo sodelujočih podjetij kot 
število štipendistov. V lan-
skem šolskem letu je štipen-
dije v okviru sheme prejema-
lo 46 štipendistov, od tega jih 
34 izpolnjuje pogoje tudi za 
naprej, razpisanih pa je še 
59 novih štipendij, ki jih bo 
s tretjinskim deležem sofi-
nanciralo 35 podjetij. Največ 
interesa je za štipendiranje  
tehničnih in naravoslovnih 
poklicev (inženir strojništva, 
elektrotehnike, gradbeni-
štva, lesarstva...). „Ugotav-
ljamo, da je sistem potre-
ben manjših popravkov, saj 
se med poklici, za katere se 
razpisujejo štipendije, pojav-
ljajo tudi takšni, ki niso rav-
no deficitarni v tem okolju,“ 
dodaja Ostrelič in kot primer 
navaja poklic trgovec ter za 
bodoče napoveduje uvedbo 
določenih varovalk. „Poseben 
poudarek Posavska štipendij-
ska shema daje nadarjenim s 
področja kulture, kar je red-
kost med štipendijskimi she-
mami v Sloveniji,“ poudarja 
vodja projekta Nataša Šter-
ban Bezjak. V Sloveniji si-
cer deluje deset štipendijskih 
shem po tem modelu. 
„Temeljni cilj Posavske šti-

pendijske sheme ostaja 
učinkovit podporni sistem 
podjetjem za pridobivanje 
potrebnih kadrov, predvsem 
deficitarnih,“ pravi Ostrelič 
in dodaja, da to ni socialni 
korektiv, zato je shema odpr-
ta tudi za štipendiste iz dru-
gih okolij, ne le iz Posavja. 
Do sedaj je tretjino sredstev 
za štipendije prispevala tudi 
država. Ker se pri tem kažejo 
težave, bodo v primeru izpa-
da državnih sredstev ta delež 
zagotovile posavske obči-
ne, ki so že doslej prispeva-
le tretjino. Večino posavskih 
štipendij prejemajo študent-
je, ki dobijo okoli 60 tisoča-
kov mesečno, le vsaka deseta 
štipendija je za dijake, zna-
ša pa okoli 40 tisočakov. Pod-
jetja, ki sofinancirajo štipen-
dije, pa se zavežejo, da bodo 
štipendista po končanem šo-
lanju zaposlila za najmanj 
toliko časa, kolikor so ga šti-
pendirala. 
Pogoj za pridobitev pravice 
do štipendije je povprečna 
ocena najmanj 7,5 za študen-
te in prav dober učni uspeh 
za dijake, rok za oddajo vlog 
– obrazci so na voljo na sede-
žu in na spletni strani Regio-
nalne razvojne agencije - pa 
je 5. oktober.

P. Pavlovič

Ambienta v Krškem
KRŠKO - V starem delu Krškega bo v prvih dneh oktobra odpr-
la svoja vrata nova prodajalna. Steklarna Rogaška je nedavno 
zaprla svojo trgovino v Kozjem. Kristalni izdelki prestižnega 
slovenskega  proizvajalca bodo tako našli svoje mesto na pro-
dajnih policah v Krškem.
V coni za pešce na Cesti krških žrtev 44 se prostori že zaljšajo 
in pripravljajo, da bodo v njih našli svoje mesto izdelki Stil-
lesa iz Sevnice, kristalni izdelki Steklarne Rogaška, idrijske 
čipke, izdelki kovaške obrti, umetnine in še mnogi drobni da-
rilni izdelki. Prodajna galerija Ambienta je namenjena števil-
nim ljubiteljem lepega, s pridihom tradicionalnih slovenskih 
znanj in spretnosti. Zagotovo bo zapeljala tudi kakšnega ob-
iskovalca iz tujine, ki bo v posavskem prostoru iskal sloven-
ske proizvode. Hkrati bo to prva in edina franšizna prodajalna 
Steklarne Rogaška za področje Posavja in Dolenjske, ki bo ob 
prodajni ponudbi nudila tudi graviranje izdelkov iz stekla.

VEM – Vse na Enem Mestu
SEVNICA – V sodelovanju s podjetjem KIN, podjetni-
škim centrom iz Sevnice, z Občino Sevnica, z Minis-
trstvom za gospodarstvo, s Slovenskim podjetniškim 
skladom in z Gospodarsko zbornico Slovenije je v če-
trtek, 14. septembra, v prostorih hotela Ajdovec v 
Sevnici potekala predstavitev lokalne vstopne točke 
VEM – Vse na Enem Mestu, z namenom ureditve vseh 
formalnosti registracije podjetja na enem mestu.

V Sloveniji deluje 29 vstopnih toč VEM. Le-te nudijo osnovne in-
formacije in storitve pri realizaciji podjetniških priložnosti že 
delujočim podjetjem, samostojnim podjetnikom in posamezni-
kom. Osnovni namen vstopne točke VEM je zagotavljanje ustrez-
ne podpore bodočemu samostojnemu podjetniku pri uresničit-
vi želje po ustanovitvi lastnega podjetja v najkrajšem možnem 
času. Vstopne točke VEM podpira Ministrstvo za gospodarstvo, 

podprte pa so tudi z evropskimi sredstvi programa Phare 2003.
V Sevnici podjetje KIN, podjetniški center, organizator lokalne 
vstopne točke VEM, usmerja, svetuje in pomaga  podjetnikom 
ter posameznikom pri uresničevanju poslovnih idej s konkret-
no, uporabno in profesionalno strokovno-svetovalno pomočjo v 
postopkih pred registracijo podjetja, nudi administrativno po-
moč pri  registraciji podjetja ter svetuje pri kasnejših fazah po-
slovanja.  
Izkoristite priložnost, uresničite ideje - poiščite svetovalno eki-
po lokalne vstopne točke VEM.

Smilja Radi, foto: Bojan Kostevc
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KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200

Denar lokalnega partnerstva 
Brežice: koliko in kam?
Za delovanje lokalnega partnerstva Brežice je bilo v letu 2006 name-
njenih 20 milijonov tolarjev ter za stroške neodvisnih študij, svetovanj 
in preverjanj v zvezi z umeščanjem odlagališča nizko in srednje radio-
aktivnih odpadkov še 10 milijonov tolarjev. V šestih mesecih, torej do konca avgusta, je bilo za stro-
ške delovanja lokalnega partnerstva v občini Brežice porabljenih 5,439 milijona tolarjev, za neod-
visne študije pa 3,301 milijona tolarjev. 

Stroški delovanja lokalnega partnerstva
Okvirni načrt porabe sredstev za tekoče leto je sprejel vodstveni odbor na svoji prvi seji. Stroški de-
lovanja lokalnega partnerstva zajemajo stroške vodstvenega odbora (sejnine in druge z udeležbo na 
sejah povezane stroške), tajniške in druge administrativne stroške, stroške izdelave s strani vodstve-
nega odbora zahtevane in obravnavane dokumentacije (poleg neodvisnih študij, svetovanj in prever-
janj) ter stroške dela vabljenih poročevalcev, recenzentov, izvedbe predstavitev in okroglih miz. 
Ker je glavni namen lokalnega partnerstva omogočiti učinkovito komunikacijo med Občino, ARAO in 
lokalno javnostjo, še zlasti naj bi občanom omogočil pridobivanje informacij in sodelovanje v pro-
cesu odločanja, je bilo največ sredstev porabljenih prav za komunikacijske dejavnosti. Na primer za 
strokovno izvedbo predavanj o radioaktivnosti in postopku umeščanja odlagališča za krajane Brežic, 
Pišec, Kapel, Artič, Globokega in za druge skupine, za predstavitev ugotovitev glede domnevnih od-
padkov v rudniku v Dečnem selu ter za izvedbo javnomnenjske raziskave o odnosu občanov Brežic 
do izvajanja terenskih raziskav na lokaciji Globoko. V ta namen je bilo porabljenih 1,147 milijona 
tolarjev. Za vabila, organizacijo in tehnično izvedbo teh dogodkov pa nadaljnjih 1,089 milijona to-
larjev. Več skupin iz brežiške občine se je odzvalo tudi vabilu na ogled Informacijskega centra o rav-
nanju z radioaktivnimi odpadki v Brinju pri Ljubljani, kar je stalo 383.000 tolarjev.
Za delo tajništva lokalnega partnerstva, ki razen dela tajnika vključuje tudi najem in vzdrževanje 
prostorov, je bilo porabljenih 1,224 milijona tolarjev. Za nabavo osnovne opreme, kot na primer ra-
čunalnik, fotokopirni stroj in drugo, pa 895.000 tolarjev. Za stroške delovanja vodstvenega odbora 
in z udeležbo na sejah povezane stroške je bilo porabljenih 700.000 tolarjev.

Stroški neodvisnih študij, svetovanj in preverjanj
Zaradi zaskrbljenosti ljudi glede morebitnih vplivov bližnje Nuklearne elektrarne Krško na zdravje 
lokalnega prebivalstva in na okolje so bile pri strokovnih institucijah naročene tri študije. Študijo o 
pojavnosti raka v občini Brežice so izvedli na Onkološkem inštitutu Ljubljana, stala pa je 1,850 mi-
lijona tolarjev. Rezultati bodo javno predstavljeni oktobra. Meritve radioaktivnosti v poljščinah in 
sadju iz brežiške občine ter primerjavo z drugimi okolji v Sloveniji izvaja Zavod za varstvo pri delu. 
Cena meritev je 820.800 tolarjev, rezultati pa bodo javnosti predstavljeni oktobra. Cena ekspertne-
ga mnenja v zvezi z domnevami o odlaganju radioaktivnih odpadkov v Dečnem selu, ki je bilo jav-
no predstavljeno julija, je bila 700.000 tolarjev. 

Preostala sredstva
Iz podatkov o porabljenih sredstvih je mogoče razbrati, da za delovanje lokalnega partnerstva Bre-
žice v letu 2006 ostaja še 14,561 milijona tolarjev, za neodvisne študije, svetovanja in preverjanja 
pa še 6,699 milijona tolarjev. 

Stane Preskar, 
predsednik vodstvenega odbora

Lokalno partnerstvo v občini Krško 
nadaljuje z jesenskimi delavnicami odborov 
Tretje delavnice Odbora za omejeno rabo prostora se je udeležil mag. Radovan Tauzes, direktor 
Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Pogovor je bil osredotočen predvsem na 
pomen uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta. 

Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2004 sprejelo »Uredbo o območjih omejene rabe prostora za-
radi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih«. Uredba določa pogoje bivanja 
v 1.500-metrskem pasu okoli NEK. Sestavni del uredbe je seznam parcelnih številk zemljišč, na kate-
rih so dovoljene izjeme oziroma morebitne gradnje novih objektov. Žal je pri pripravi uredbe prišlo 
do napake in so bile v njej izpuščene določene parcelne številke v k.o. Leskovec in k.o. Stara vas. 

Sprememba uredbe: vpis pomotoma izpuščenih številk
Občina Krško se je z Ministrstvom za okolje in prostor že nekaj časa dogovarjala o spre-
membi uredbe, ki bi v seznam parcelnih številk vključila tudi pomotoma izpuščene šte-
vilke. Na pobudo lokalnega partnerstva sta se v preteklih dneh Občina Krško oziroma 
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja uspešno dogovorila o spremembi uredbe. 
Mag. Radovan Tauzes je na delavnici zagotovil, da je ministrstvo že pripravilo predlog 
spremembe uredbe, v kateri bodo po novem vpisane vse, tudi prvotno izpuščene parcel-
ne številke. Predlog spremembe uredbe pa bo rešil tudi problem predvidene cestne po-
vezave med Krškim in Brežicami skozi Vrbino, ki bo postala regionalna cesta. Vlada naj 
bi po besedah mag. Radovana Tauzesa predlog spremembe uredbe sprejela še v tem me-
secu.  
Seveda bo sprememba uredbe omogočala nadomestne in nove gradnje zgolj na območ-
jih stavbnih zemljišč, ne pa tudi na kmetijskih zemljiščih. Sprememba uredbe torej nima 
vpliva na spremembo namenske rabe zemljišča.  

Terminski plan naložb v razvoj Vrbine
V nadaljevanju delavnice so udeleženci razpravljali predvsem o porabi nadomestil, ki jih v skladu 
z zakonom o jedrski varnosti iz leta 2003 prejema Občina Krško. Nekateri udeleženci delavnice 
so bili dokaj kritični v oceni odnosa Občine Krško do naselja Vrbina, saj je po njihovem mnenju 
to eden najslabše razvitih predelov občine, čeprav živijo v neposredni bližini NEK. Predstavniki 
Občine so pojasnili, da se zavedajo tega problema in da bodo v letih 2007 in 2008 zgradili kana-
lizacijsko omrežje ter hkrati uredili tudi ostale komunalne vode, kot so električni vod, vodovod 
in telekomunikacijski vod.  
Udeleženci delavnice Odbora za omejeno rabo 
prostora so sprejeli sklep, da bosta Odbor za 
omejeno rabo prostora in Občina Krško skupaj 
pripravila terminski plan, ki bo določil uredi-
tev problemov v Vrbini, kot so: kanalizacija, 
cesta, razsvetljava, pločniki, kabelska televi-
zija in avtobusna postaja. Prebivalci Vrbine se 
bodo še naprej zavzemali za oprostitev plačila 
komunalnih prispevkov in vodnih taks. 
Ob koncu delavnice so člani Odbora za omeje-
no rabo prostora kot svojo predstavnico v Ko-
ordinacijski odbor lokalnega partnerstva izvo-
lili gospo Ano Pajič.

VARSTVO 
OKOLJA JE 
STVAR NAS 
VSEH - LOČUJMO ODPADKE
Odgovoren odnos do okolja je v današnjem času pomembna vrednota. Zaradi sodo-
bnega načina življenja in povečane potrošnje pa hitro naraščajo tudi količine odpad-
kov. Zato predstavlja učinkovito in odgovorno ravnanje z njimi velik izziv na področju 
varstva okolja. V Kostaku s sodobnim sistemom ravnanja z odpadki skrbimo za to, da 
bodo v čistem in zdravem okolju živele tudi prihodnje generacije. Pomembno pa je, 
da se odgovornosti ravnanja z odpadki zaveda vsak izmed nas. Skrb za čisto okolje je 
namreč odraz našega načina življenja, naše ekološke osveščenosti in nenazadnje tudi 
naše kulture.

Odpadek je vsaka snov ali 
predmet, ki ga lastnik ali imet-
nik ne more ali ne želi upora-
biti, ga ne potrebuje, ga moti 
ali mu škodi in ga zato zavrže. 
Odpadki se pojavljajo vsepov-
sod - v gospodinjstvu, pisarni, 
tovarni, na vrtu, na cesti, to-
rej povsod, kjer delamo in bi-
vamo. 
Ravnanje z odpadki ureja ob-
sežna zakonodaja. Predpi-
si na področju ravnanja z od-
padki so sprejeti predvsem na 
osnovi Zakona o varstvu okolja. 
Osnovna sta Pravilnik o ravna-
nju z odpadki in Pravilnik o od-
laganju odpadkov. 

Dopolnjujejo ju tri hčerinske 
skupine predpisov. 
- predpisi, ki obravnavajo rav-

nanje s posameznimi vrstami 
odpadkov (z odpadnimi olji, 
embalažo in odpadno emba-
lažo, baterijami, ipd.) 

- predpisi, ki obravnavajo ob-
jekte in naprave za ravna-
nje z odpadki (odlaganje, se-
žiganje)

- predpisi o prehodu odpadkov 
preko državne meje. 

Vprašanje radioaktivnih odpad-
kov ureja Zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in o jedr-
ski varnosti. 

Na podlagi Nacionalnega pro-
grama varstva okolja so bili že 
sprejeti ali pa so v sprejema-
nju naslednji operativni pro-
grami (OP) – OP zbiranja komu-
nalnih odpadkov,  OP ravnanja 
z embalažo, OP ravnanja z od-
padnimi olji, OP odstranjeva-
nja odpadkov s ciljem zmanj-
šanja odloženih razgradljivih 
odpadkov, OP ravnanja z ne-
varnimi odpadki.
Cilj operativnega programa 
zbiranja komunalnih odpadkov 
je vzpostavitev sistema loče-
nega zbiranja odpadkov po iz-
voru nastanka, postavitev zbi-
ralnic (ekoloških otokov) za 
ločene vrste komunalnih od-
padkov, postavitev zbirnih cen-
trov za zbiranje teh vrst odpad-
kov v vsaki občini, vzpostavitev 
sistema zbiranja organskih ku-
hinjskih odpadkov iz gostinstva 
in gospodinjstev ter njihovo 
biološko predelavo ter posta-
vitev zbiralnic nevarnih odpad-
kov v večjih krajih.
V naši občini velja še pomem-
ben lokalni predpis - Odlok o 
ravnanju z odpadki v občini 
Krško. Trenutno je v fazi na-
stajanja nov odlok, ki ga lah-
ko pomagamo sooblikovati vsi 
občani (predlog se nahaja na 
spletni strani Občine Krško  
www.krsko.si). 

Vso zakonodajo, ki jo mora-
mo pri izvajanju aktivnosti 
ravnanja z odpadki upošteva-
ti na Kostaku, si lahko ogleda-
te na našem spletnem naslovu 
www.kostak.si.

Trenutno poteka akcija zbiranja kosovnih odpadkov po 
urniku, o katerem smo vas obvestili na računih za komu-
nalne storitve za prejšnji mesec. Vabimo vas k aktivnemu 
sodelovanju, saj bo z rednim odstranjevanjem velikih ko-
sovnih odpadkov naše okolje bolj čisto in bolj prijetno.
Skozi vse leto lahko kosovne, nevarne ali katere koli dru-
ge odpadke pripeljete na naš Zbirni center v Spodnji Stari 
Grad in jih razporedite v ustrezne kontejnerje.  
Dodatne informacije o zbiranju in ločevanju odpadkov 
lahko najdete na našem spletnem naslovu www.kostak.si 
ali pa pokličete na telefon 07/ 49 05 085.

Odlok o ravnanju z 
odpadki v občini Krško
V podjetju Kostak na podlagi Od-
loka o ravnanju z odpadki v ob-
čini Krško izvajamo sistematič-
no zbiranje in odvoz komunalnih 
odpadkov v vseh krajevnih skup-
nostih občine Krško. Za zbiranje 
odpadkov uporabljamo izključno 
predpisane standardizirane tip-
ske posode in kontejnerje. Veli-
kost nameščene posode je opre-
deljena glede na število članov 
gospodinjstva. Tako je za gospo-
dinjstva  z eno do treh oseb pred-
videna 120 l posoda, za gospo-
dinjstva s štirimi ali več osebami 
pa 240 l posoda. 
Po velikosti odmerjene poso-
de in na podlagi mesečne frek-
vence (števila) odvozov na dolo-
čenem območju plačujemo tudi 
smetarino. V skladu z omenje-
nim Odlokom morajo gospodinj-
stva plačevati smetarino z dnem, 
ko je bil uveden redni odvoz od-
padkov na njihovem območju. Vsi 
uporabniki pa od 1.1.2002 naprej 
plačujemo tudi okoljsko dajatev. 
To je dodatna obremenitev za 
vse uporabnike odlagališča zara-
di obremenjevanja tal s količino 
odloženih odpadkov in obreme-
njevanje zraka.

Ločeno zbiranje 
odpadkov

V občini Krško smo pričeli z loče-
nim zbiranjem posameznih vrst 
odpadkov že v letu 2002. Na eko-
loških otokih (zbiralnicah za loče-
ne odpadke) so postavljeni na-
menski zabojniki za posamezne 
vrste odpadkov – za papir, ste-
klo, plastiko in biološke odpad-
ke. Označeni so z različnimi bar-
vami. Ponekod so nameščeni tudi 
zabojniki z modrimi pokrovi, v 
katere odlagamo kovinsko em-
balažo (pločevinke in konzer-
ve). Ekološki otoki so razporeje-
ni po številu prebivalcev, ki živijo 
na določenem območju, v obči-

ni Krško jih je postavljenih 120. 
V sive zabojnike odložimo osta-
nek odpadkov, to so tisti, ki jih 
ne moremo razporediti po ome-
njenih vrstah. 
Z ločenim zbiranjem odpadkov 
manj obremenjujemo okolje, 
hkrati pa izločimo vrste odpad-
kov, ki jih lahko še koristno upo-
rabimo in tako prihranimo su-
rovine in energijo. Na Zbirnem 
centru v Spodnjem Starem Gra-
du ločeno zbrane vrste odpad-
kov obdelamo in jih predamo 
končnemu porabniku sekundar-
nih surovin. Papir in steklo se 
reciklirata in tako ponovno upo-
rabita, izdelki iz recikliranega 
penjenega stekla pa se lahko 
uporabijo tudi kot izolativni ma-
terial pri gradnji. Biološke od-
padke obdelamo na kompostar-
ni, kjer s tehnološkimi postopki 
pridelamo kvaliteten kompost, 
naravno gnojilo, ki je uporabno 
v kmetijstvu in vrtnarstvu. Osta-
nek odpadkov zaenkrat odlaga-
mo na odlagališču Spodnji Stari 
Grad, predvidoma z naslednjim 
letom pa jih bomo odvažali na 
regijsko odlagališče v Leskovec 
pri Novem mestu (CEROD), kar 
bo predstavljalo dodatne stro-
ške. Uporabniki plačujemo samo 
odlaganje ostanka odpadkov (v 
sive posode), odlaganja ločeno 
zbranih odpadkov pa ne. Zato je 
še bolj pomembno, da čim bolj 
skrbno ravnamo z odpadki, jih 
čim več zberemo ločeno in odlo-
žimo na ekološke otoke. 
Ekološko ozaveščen in gospo-
daren odnos do odpadkov sicer 
od vseh nas zahteva več dosled-
nosti in natančnosti. Pa vendar 
ločeno zbiranje odpadkov in 
njihova predelava koristi vsem - 
okolju, ki ga manj obremenjuje-
mo, in gospodarstvu, ker ponov-
na predelava prihrani surovine 
in energijo ter odpira nova delo-
vna mesta. Nenazadnje pa naj-
bolj koristi nam samim, saj je 
čist življenjski prostor podlaga 
zdravega življenja. 

Ločeno zbiranje odpadkov in njihova predelava 
prihrani surovine in manj obremenjuje okolje.

Vodja oddelka za okolje in prostor na Občini 
Krško Simona Lubšina in direktor Direktorata 
za okolje in prostor mag. Radovan Tauzes
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Naziv: CENTER ZA RAZVOJ PODEŽELJA POSAVJE
Naslov: Cesta krških žrtev 46, Krško
Telefon: 07 488 10 52
e-naslov: center@rra-posavje.si
spletna stran: www.center-posavje.si
Pravno-organizacijska oblika: zavod
Število zaposlenih: center nima zaposlenih (kadrovsko 
podporo zagotavlja ustanoviteljica, to je RRA Posavje)
Organi centra: Svet zavoda in Projektni svet
Vodenje centra: Darja Planinc, v.d. direktorice
Kontaktne osebe:
Darja Planinc, mag. Mojca Pompe, Anita Radkovič

Strateški cilji centra v obdobju 2007-2013 so:
- Dvigniti konkurenčnost posavskega podeželja (razvoj stan-

dardov višje kakovosti, vključevanje proizvajalcev v stan-
darde višje kakovosti, spodbujanje inovativnosti)

- Dvigniti prepoznavnost posavskega podeželja (skrb za celo-
vito in povezano promocijo posavskega podeželja)

- Pospešeno razvijati podjetništvo na podeželju (diverzifika-
cija dejavnosti in iskanje alternativnih zaposlitvenih mož-
nostih v naravnih in kulturnih potencialih regije), s po-
udarkom na razvoju turizma na podeželju, oblikovanju 
integralnih (turističnih) proizvodov in podjetniških pove-
zav (grozdov in drugih oblik)

- Ustvarjati nova delovna mesta na podeželju.

Ključni projekti centra v letu 2006:
- Dopolnjevanje Razvojnega programa podeželja regije Po-

savje 2003-2010 in vzpostavitev Lokalne Akcijske Skupine 
za pobudo LEADER

- Identifikacija potreb, priprava in prilagoditev programov 
usposabljanj izkazanim potrebam (Šola podjetništva, Kov-
nica znanja, praktični tečaji)

- Razvoj in trženje izdelkov ter pridelkov s podeželja
- Podeželsko razvojno jedro Posavje (izvajanje nacionalnega 

programa podjetništva na podeželju na regionalni ravni)
- Sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa 

regije Posavje 2007-2013
- Izvajanje storitev za ciljne skupine na podeželju:

- Splošno podjetniško svetovanje
- Pomoč pri registraciji dejavnosti
- Priprava in vodenje projektov za zunanje naročnike
- Organiziranje in izvajanje programov usposabljanj

Pobuda skupnosti LEADER
Kar nas dela drugačne, nas dela zanimive.
Kar nas dela zanimive, nas dela »tržne«.

To je bistvo pobude LEADER, ki pomaga posameznemu podeželske-
mu območju odkriti njegove posebnosti. LEADER sredstva omogo-
čajo, da na teh posebnosti območje gradi svojo prepoznavnost in 
dodano vrednost. 
Osnova za koriščenje sredstev iz pobude LEADER je na nivoju Po-
savja izdelan Razvojni program podeželja regije, ki je temeljni stra-
teški in programski dokument regije za področje razvoja podeželja. 
Center kot upravljavec programa skrbi za to, da bo dokument 
skladen z nastajajočim Regionalnim razvojnim programom regi-
je Posavje 2007-2013, na nacionalnem nivoju pa z Nacionalnim 
strateškim načrtom razvoja podeželja 2007-2013, ki opredeljuje 
prednostne naloge na področju politike razvoja podeželja v Slove-
niji, te pa so skladne s prednostnimi nalogami Skupnosti na podro-
čju politike razvoja podeželja.
Za potrebe sredstev LEADER bo do konca letošnjega oktobra v re-
giji vzpostavljena t.i. Lokalna Akcijska Skupina, ki bo v nada-
ljevanju izdelala lokalno razvojno strategijo in merila za izbor 
inovativnih projektov javnih in zasebnih nosilcev, ki bodo lahko so-
financirani iz sredstev LEADER v višini največ do 50 %. V tej skupini 
bodo poleg predstavnikov lokalnih skupnosti vključeni tudi zaseb-
ni partnerji na podeželju (gospodarske družbe, nevladne organiza-
cije in posamezniki, npr. zadruga, nosilci osnovne kmetijske in do-
polnilne dejavnosti, društva…)

Pri sofinanciranju iz sredstev LEADER bodo imeli prednost pro-
jekti, ki bodo:
- zagotavljali nove zaposlitvene možnosti in delovna mesta ter so-

cialno vključenost marginalnih skupin na podeželju
- inovativni (nove metode, storitve, proizvodi, vzpostavljanje povezav…)
- temeljili na sodelovanju 
- skladni z značilnostmi okolja ter potrebami in priložnostmi ob-

močja in razvojnimi dokumenti območja
- realno uresničljivi
- trajnostno naravnani
- jasno izražali javno-zasebno partnerstvo pri razvojnem načrtova-

nju in izvajanju projektov. To pomeni, da so v te procese poleg 
oblasti, javnih institucij nujno vključeni ljudje, ki na podeželskih 
območjih prebivajo, kajti:
- krajani poznajo svoje težave in potrebe 
- obvladujejo številne ključne vire
- njihove spretnosti, znanje in energija so glavni viri.

Več o pobudi LEADER+ in primerih dobrih praks si lahko preberete na 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/

Razvoj in trženje izdelkov in 
pridelkov s podeželja
Naročnica projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje, 
ki je projekt prijavila v okviru programa Neposredne regional-
ne spodbude za leto 2006.

Center za razvoj podeželja Posavje je bil izbran za izvajalca 
projekta, ki obsega dve fazi: 
- evidentiranje, analiziranje in strateško načrtovanje razvoja 

izdelkov in pridelkov s posavskega podeželja in
- promocijo in javno predstavitev rezultatov projekta.
V ta namen je bila na centru vzpostavljena projektna skupina, 
v katero so vključeni mentorica rokodelcev in individualni po-
pisovalci na terenu (študenti, člani društev, izdelovalci sami).

V skladu s projektno nalogo evidentiranje obsega:
- evidentiranje obstoječih in potencialnih izdelovalcev roko-

delskih izdelkov in nosilcev kmetijskih proizvodov
- opise evidentiranih rokodelskih izdelkov in kmetijskih pro-

izvodov na podlagi pregleda različnih arhivov (tekstualni in 
slikovni del)

- opredelitev dosedanjih načinov trženja in promocijskih ak-
tivnosti

Evidentiranje poteka na podlagi dveh popisnih listov. 
S prvim evidentiramo izdelovalce in nosilce, z drugim pa natanč-
neje popišemo izdelek ali produkt, ki je predmet popisa.
Evidentiranje podatke bomo v nadaljevanju analizirali in popi-
sane izdelovalce in nosilce segmentirali po tematskih skupinah 
izdelkov/proizvodov (npr. lončarji, vezilci, predelovalci sadja, 
medu). 
Prav tako naj bi iz evidentiranih izdelkov in proizvodov izluščili ti-
ste, ki pomenijo ohranjanje kulturne dediščine Posavja in bi se 
lahko v nadaljevanju razvili v poslovna/protokolarna darila (samo-
stojni izdelki; paketi izdelkov; izdelek kot embalaža).
Po zaključenem evidentiranju in analiziranju rokodelskih izdelkov 
in kmetijskih proizvodov s posavskega podeželja ter njihovih nosil-
cev bomo v nadaljevanju pristopili k izdelavi strategije trženja. 

Strategija trženja rokodelskih izdelkov in kmetijskih proiz-
vodov s posavskega podeželja bo zajemala:
- opredelitev dosedanjih načinov trženja in promocije izdelkov 

in proizvodov (popis individualnih in organiziranih načinov tr-
ženja ter promocijskih aktivnostih v zadnjih 5-ih letih)

- preveritev med proizvajalci, ali so ti sposobno zagotavljati 
stalno kvaliteto in količino izdelkov 

- na podlagi analize dosedanjih trženjskih in promocijskih aktiv-
nostih in potreb trga opredeliti prihodnjo strategijo trženja.

Namen celotnega projekta je v evidentiranju tistih produk-
tov, ki bi bili tržno zanimivi in bi se lahko v nadaljevanju raz-
vili tudi v poslovno/
promocijsko darilo, 
hkrati pa posamez-
niku omogočili regi-
stracijo djeanvosti.
Vse, ki ohranjate in 
razvijate katero od 
rokodelskih veščin, 
še vedno vabimo k 
sodelovanju. 

Programi usposabljanj in 
tečaji v sezoni 2006/2007
Namen programov usposabljanj:
pomagati ciljnim skupinam na podeželju prepoznati, razvijati in 
udejaniti podjetniške ideje iz potencialov domačega okolja in 
tako ustvarjati za delo in bivanje privlačno posavsko podeželje.

Cilji programov usposabljanj ciljnih skupin na podeželju so:
- razvoj lastnih podjetniških idej pri udeležencih
- pospešiti odločanje posameznikov za samostojno podjetniško pot
- registracija različnih dejavnosti na podeželju
- aktivno načrtovanje kariere.

Anketa o poslovnih darilih in kulturi 
obdarovanja v Posavju

Kako zanimivi bi bili rokodelski izdelki, ki temeljijo na ohra-
njanju dediščine kraja, regije, ravno v tem času preverjamo 
na vzorcu 120 posavskih podjetij in organizacij na podlagi an-
kete o poslovnih darilih in kulturi obdarovanja. Z njo želimo 
od podjetij, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k 
dvigu prepoznavnosti regije Posavje, povprašati o tem, če in 
na kakšen način pri svojem poslovanju obdarujejo zaposlene, 
s kakšnim darilom najbolj navdušijo svoje domače in tuje po-
slovne partnerje. Želimo izvedeti, ali izvirajo darila iz dediš-
čine kraja, regije. Ali pa tovrstno ponudbo daril pogrešajo in 
bi v svojo kulturo obdarovanju vključili tista darila, ki »diši-
jo« po Posavju.
Vsem, ki ste do sedaj vrnili izpolnjeno ankete, se zahvalju-
jemo, ostale pa pozivamo, da je za to še čas. Rezultati nam 
bodo namreč v veliko pomoč, ko bomo za izdelovalce in darila 
opredeljevali najprimernejše tržne poti in načine promocije.

Kratka predstavitev programov:
ŠOLA PODJETNIŠTVA – splošno podjetniško usposabljanje z 
vsebinami:
- Podjetnik-ca – zakaj pa ne 
- Podjetniška žilica v ženski podobi 
- Prava poslovna ideja (kako iskati idejo, kako odkrivati priložnosti)
- Kako iz podjetniške ideje oblikovati projekt
- Organizacijske oblike podjetij (vrste podjetij, koraki za regi-

stracijo podjetja ali s.p.) 
- Finančni in davčni vidik poslovanja podjetja
- Moj poslovni načrt
TRAJANJE programa:  skupaj 80 šolskih ur

KOVNICA ZNANJA – specializirana usposabljanja na teme:
- VSE O DOPOLNILNI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
- VSE O OSEBNEM DOPOLNILNEM DELU
- PRIDOBIVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
- SOCIALNO PODJETNIŠTVO
- VEŠČINE TRŽENJA – kako prodati svoj izdelek/storitev
- POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN POSLOVNI BONTON
- KNJIGOVODSTVO IN DAVKI NA KMETIJAH

Rokodelstvo –  izvir podjetniških idej in priložnosti
- Predstavitev kriterijev in meril, ki opredeljujejo rokodelske 
izdelke Posavja, s poudarkom na kategorijah izdelkov in ustreznih 
materialih za izdelke – 1. korak
- Nove ideje in etnološki motivi kot podlaga za razvoj novih izdel-

kov - 2. korak
- Uporaba etnoloških meril pri oblikovanju izdelkov v praksi - 3. 

korak
- Tipologija rokodelskih izdelkov kot poslovnih/promocijskih daril 

ali spominkov - 4. korak
- Kako pridobiti mnenje Obrtne zbornice za domačo in umetnost-

no obrt
Vabljeni k vpisu izdelovalci glasbil, zvočil, igrač in lutk, papirnatih 
rož, pletarskih izdelkov, lončarskih izdelkov, izdelkov iz lesa, veze-
nine, krušni izdelki, izdelki iz slanega testa, predelovalci suhega 
sadja, medu idr. in nove skupine

PRAKTIČNI TEČAJI:
- Računalnik – okno v svet (začetni in nadaljevalni tečaj), 
- Tuji jezik kot izziv (predvidoma angleški, nemški in italijan-

ski jezik)
- Drugi tečaji: kuharski tečaji, izdelovanje izdelkov iz slanega 

in kvašenega testa, vezenje, krojenje in šivanje, klekljanje, 
lončarstvo, zeliščarstvo

Posamezni programi se izvedejo, ko je vpisanih 
minimalno 12 udeležencev. Vabljeni k vpisu!

Mnenja vključenih v aktivnosti centra

Tomaž Črtalič - izdelki iz gline, Dobrava pri Kostanjevici 
Moje mnenje o delu CRP Posavje  je zelo pozitivno. Menim, da je  
CRP  Posavje edini, ki se zavzema za ljudi, ki želijo s svojim de-
lom dodatno zaslužiti. Med dejavnosti centra, ki jim pripisujem 
največji pomen, sodijo srečevanja med izdelovalci, izmenjava 
mnenj, skoraj brezplačne delavnice, kjer pridobivamo nova zna-
nja, možnosti prodaje izdelkov in s tem dodatnega zaslužka.
Anica Župevc - suho sadje, Ravne pri Zdolah
CRP Posavje  se trudi pri svojem delu z rokodelci in prideloval-
ci. Dejstvo pa je , da se mora potruditi tudi vsak posameznik, 
saj »brez muje se še čevelj ne obuje«. Pozitivna izkušnja  so in-
formacije s strani centra, srečevanja med izdelovalci in pride-
lovalci, izobraževanja in  različne delavnice. Tudi sama sem s 
pomočjo centra pridobila širok krog strank, ki jih navdušujem s 
suhim sadjem za lastne potrebe ali darila.
Tonica Jankovič - izdelki iz kvašenega testa, Vihre
Moje mnenje je zelo pohvalno. Zelo sem zadovoljna in hvalež-
na centru, da mi je pomagal pri registraciji dejavnosti. Z vse-
mi postopki in urejanjem dokumentacije, potrebne za trženje, 
se sama namreč ne bi znašla.
Ivana Lekše – mentorica skupini rokodelk v Koprivnici (vezenine)
Sodelovanje s centrom meni osebno in celotni skupini, ki se 
prostovoljno tedensko srečujemo v Koprivnici, pomeni novo po-
zitivno izkušnjo. Vesela sem, da nas je center povabil k sodelo-
vanju pri popisu izdelkov, saj imajo naše članice izjemno bogat 
arhiv vezenin. V ta popis smo se aktivno vključile, saj bi rade 
bogato vezilsko dediščino ohranile tudi za naše prihodnje rodo-
ve, pa do sedaj nismo vedele, kako se tega lotiti. 
Anita Radkovič, univ. dipl. etnol. in kult. antop. in prof. 
zgod., mentorica rokodelcem na centru:
Kakovostni rokodelski izdelki naj bi sledili izročilu dediščine 
in bili hkrati likovno usklajeni ter tehnološko dovršeni. Zato 
je naša naloga, da poleg razvoja novih izdelkov posameznike 
usmerjamo tudi k pridobitvi ustreznih mnenj in certifikatov in 
s tem nadgrajujemo kvaliteto rokodelskih izdelkov in poslovnih 
daril višjega cenovnega razreda.

Pripravila: Darja Planinc, v.d. direktorice
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GENERACIJE - Polkovnika Miho Butara, predsednika 
Zveze slovenskih častnikov in organizacijskega 
odbora prireditve v Spomin in opomin – Planina 1942 
(na sliki v družbi prijatelja in predsednika sveta KS 
Kostanjevica Milana Herakoviča) je mati, po rodu iz 
Velikega Mraševega, ne glede na to, da sta z možem, 
legendarnim generalom Miho Butaro starejšim tedaj  
živela v Beogradu, prišla rodit leta 1950 v svoj rojstni 
kraj. Glede na to, da je bil tudi general Butara po 
rodu domačin iz Cerkelj ob Krki, je družina veliko 
časa preživela v teh krajih, predvsem sin Miha, ki je 
tu preživel mnogo počitniške dni in se navezal tako 
na kraje kot ljudi, na reko Krko, ki jo je, kakor pravi, 
preplaval poširem in počez, pa tudi na Gorjance, kjer 
ima še danes na Bočju družinski vinograd, kamor zelo 
rada zahajata in ga obdelujeta tudi že njegova sinova.  

ZDRAVSTVENA KONTROLA - Na Planino je prišel tudi 
Borut Miklavčič (na sliki s strankarskim kolegom in 
predsednikom sveta KS Podbočje Ivanom Urbančem), 
generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, njegovo prisotnost pa so nekateri 
komentirali: “Bržkone je prišel preverit, koliko 
partizanov je še živih...”

TOLAŽBA - Branka Janca, kandidata stranke LDS za 
župana občine Krško, je na Planini v dobro razpoloženje 
spravljal Ernest Breznikar, načelnik Pokrajinskega 
štaba Manevrske strukture narodne zaščite ob 
osamosvojitvi Slovenije, ki je bil s strani predsednika 
države v minulem letu odlikovan z enim od najvišjih 
državnih odlikovanj, in sicer s Srebrnim častnim znakom 
svobode R Slovenije za zasluge pri obrambi svobode in 
uveljavljanju suverenosti R Slovenije. Sicer pa je Ernest 
Breznikar, za prijatelje - Enč, tudi nepogrešljivi član 
senovskih amaterskih gledališčnikov.
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Park tehnične kulture Krško

»Dirkaška dežela« v Vrbini 
bo zaživela
VRBINA - Pri gramoznici v Vrbini, le streljaj stran od Zbirno reciklažnega centra in nekoliko dlje od Nu-
klearne elektrarne Krško, na nekdanji deponiji pepela iz podjetja Vipap, so v zaključni fazi dela na no-
vem objektu - Parku tehnične kulture Krško. Ta naj bi služil kot poligon šole varne vožnje, poligon za 
uvodne ure v avtošoli, pa tudi v rekreacijske in dirkalne namene.

Potem ko podjetju Pagrat z Go-
rice, ki je v lasti družine Staut, 
ni uspelo pridobiti dovoljenj, 
da bi uredili poligon varne vož-
nje pri pokopališču v Krškem, 
so se pred sedmimi leti odloči-
li za novo lokacijo. Slednja se 
nahaja v neposredni bližini se-
paracije gramoza v Vrbini. Te-
daj so začeli s pridobivanjem 
potrebne dokumentacije in iz-
vedli prvo načrtovano fazo, ki 
je zajemala sanacijo površin, 
ki so dolga leta služila kot od-
lagališče pepela. Po pridoblje-
ni dokumentaciji in sanaciji pa 
so prava dela na samem objek-
tu stekla v letošnjem letu.

Objekt v Vrbini je namenjen 
tako navdušencem avto-moto 
športa, predvsem je prilagojen 

za karting, minimoto, supermo-
to, tudi delno potrebam avto-
mobilizma in motociklizma, kot 
tudi šoli varne vožnje in poligo-
nu za avto šole, s čimer bodo  
voznikom začetnikom zagotov-
ljeni dobri pogoji, da svoje prve 
kilometre z vozilom začnejo na 

neprometni površini. Ne gle-
de na to, da gre za dirkalnike 
raznih vrst in navadne avtomo-
bile in motocikle, investitorji 
niso bili deležni kakšnega odpo-
ra okoliškega prebivalstva; še 
več, po trditvah Domna Stauta 
naj bi domačini objekt zelo do-

bro sprejeli, veliko je bilo tudi 
sodelovanja z okoliškimi prebi-
valci, zelo dobro pa so objekt 
sprejeli tudi ostali obiskovalci 
od blizu in daleč. 

To le še potrjuje dejstvo, da je 
Slovenija potrebovala tak ob-
jekt, kjer bodo lahko »cestni 
dirkači« potešili svoje potre-
be. Glede hrupa so za pridobi-
vanje gradbenega dovoljenja 
morali naročiti tudi študijo, ki 
pa je pokazala, da je hrup se-
paracije gramoza, ki je v nepo-
sredni bližini, večji kot hrup na 
dirkališču in poligonu. Objekt, 
za razliko od podobnih objek-
tov, ki jih je v krški občini kar 
nekaj, naj bi po Stautovih be-
sedah živel skozi vse leto, kaj-
ti le na ta način si lahko obe-
tajo njegovo rentabilnost, zato 
bodo stezo in poligon poleg av-
tošol uporabljali tudi kolesarji 
in rolarji, dirkači za treninge, 
možno bo najeti gokart, dirka-
ti s svojimi vozili.
Po Stautovih besedah je zani-
manje za tovrstni objekt zelo 
veliko, saj je v Sloveniji veliko 
privržencev, navijačev in tekmo-
valcev moto-športa. Veliko ljudi 
dnevno obišče objekt že med 
samo gradnjo, zelo velik obisk 
beležijo tudi na svoji spletni 
strani www.raceland.si.
O do sedaj vloženih delovnih 
urah v objekt niti približno ne 
morejo govoriti, naj pa bi med 
gradnjo premaknili preko tristo 
tisoč kubičnih metrov raznega 
materiala, od kamnin in zem-
ljin do nenazadnje tudi asfalta. 
Vendar pa imajo Stautovi še več-
je ureditvene načrte ob sedaj že 
skoraj dograjenemu poligonu in 

dirkališču. Na področju sedanje 
separacije gramoza načrtujejo 
ureditev vodnih površin. Ta pro-
jekt je tako zaradi pomanjkanja 
vloženega časa v sam kartodrom 
in pa tudi iz finančnih razlogov 
nekoliko zastal, a Stautovi ne 
nameravajo obupati.

Dirkaška dežela v Vrbini bo za-
živela že to soboto, ko bo s pri-
četkom ob deseti uri uradna ot-
voritev celotnega kompleksa. 
Predstavili se bodo z gokarti, 
serijama minimoto in supermo-

Park tehnične kulture Krško
Tehnični podatki:
Konstruktor steze: Domen Staut
Dolžina proge:  1050 m (tipična postavitev za karting)
Širina proge:  8 - 9 m
Nagib zavojev: cca. 2%
Višinska razlika: cca. 2 m
Število zavojev: 16 (9 levih, 7 desnih)
Makadamski vložki: cca. 250 m
Površina boxov:  5500 m2

Telemetrija: Registracija časa na treh mestih
z magnetnimi vložki

Park tehnične kulture Krško je 
zelo pomemben tudi po bese-
dah predsednika Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Krško in po-
budnika tovrstnega objekta na 
Občinskem svetu občine Krško 
Ivan Petrišiča: »Zelo pomemb-
no je, da bodo objekt lahko 
uporabljale avto šole za uvod-
ne učne ure. S tem bodo ime-
li kandidati veliko prednost 
pri učenju pred ostalimi, saj 
se bodo lahko že v prvih urah 
sprostili in posvetili sami tehniki vožnje in potem tako bolj pri-
pravljeni zapeljali v javni promet, kar bo veliko pripomoglo k 
sami varnosti v prometu predvsem pri mladih voznikih.«  Velike-
ga pomena pa bo po Petrišičevem mnenju imel tudi poligon varne 
vožnje, kjer bodo lahko vozniki preizkušali vse pasti in fizikalne 
zakonitosti vožnje, ki bi jih moral obvladati vsak voznik. Dodaja 
še, da tudi če se na poligonu zgodi kaj neprijetnega, bo v najhuj-
šem primeru trpela le pločevina, kar pa je v primerjavi s posledi-
cam vsakodnevnih prometnih nesreč takorekoč zanemarljivo.

Dela na dirkališču Raceland, ki jih v večini opravljajo 
Stautovi s prijatelji in znanci, so v zaključni fazi.

Domen Staut

Na novi pisti, ko še ni »polna gume«, je možna vožnja 
tudi po spidvejsko, kar demonstrira Domen Staut. 

to, taxi vožnjami, organizirane 
bodo tudi predstavitve dirkal-
nikov, obenem pa bo potekalo 
tudi finale državnega prvenstva 
avtoakustike in avtostylinga.

Robert Sajovec

Ivan Petrišič
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Da so volitve nezadržno približujejo, je bilo opaziti 
tudi na Planini, ki je niso okupirali le borci in člani 
veteranskih ter drugih organizacij, temveč tudi 
kandidati za župane, kot denimo Franc Curhalek (na 
sliki levo), ki se bo kot neodvisni kandidat potegoval 
za župansko mesto v novoustanovljeni občini 
Kostanjevica na Krki. 

ROCK, VINO IN POLITIKA - Na Planini ni manjkal tudi 
brežiški kandidat LDS za župana Matjaž Pegam (prvi 
z leve), sicer direktor podjetja Vino Brežice in član 
nekdanje brežiške udarne glasbene zasedbe Demolition 
Group, kakor tudi njene predhodnice, med leti 1982 in 
1987 delujoče zasedbe Gastr’s Bajtr’s. Pegam je odigral 
tudi eno glavnih vlog v filmu Temni angeli usode, ki ga 
je režiral prav tako brežiški režiser Sašo Podgoršek.

Mostiček za vse, ki dobro mislijo
POD ČELAMI - Zdelo se je, da je bilo na deseti septembrski dan pod Čelami in okoli Čel odprto vse, kar v 
radodarnosti  lahko ponuja pozno poletje. Čez sinjino neba so se v razkošnem popoldnevu na vse stra-
ni bohotili žarki, se raztegovali med nasadi jabolk iz katerih je dišalo, da bi ugriznil v prvo rdečeličnico, 
ki je bila najbližja prijemu. Poleg tega je sapo jemalo polje sončnic, ki so polno obložene rumene glave 
obračale k svetlobi. V Arnovem selu je nad smerokazom blag vetrič pomagal slovenski zastavi plapola-
nje proti Čelam, kjer je po zamisli in prizadevanju domačina Milana Brečka zrasel nov mostiček čez potok 
Močnik v Lipovšcah. Ta bo nadaljeval pomen prvega – zbliževati tukajšnje ljudi in kraje.

Prvega so vaščani postavi-
li leta 1966, in sicer iz dro-
gov električne napeljave, na-
nje nasuli gramoz iz potoka, 
preko njega pa so kar nekaj 
let lahko vozili tudi vozovi in 
celo avtomobili, je poveda-
la Jelica Koršič, ki je z be-
sedami slikala včeraj z da-
nes in simbolizirala most med 
množico domačinov, ki so se z 
vseh strani zgrinjali na slav-
nostni prostor, s sabo nosi-
li pladnje in košare doma-
čih dobrot, ko so medtem v 
ta lep namen še iz domačij 
plapolale zastave. Morda za 
koga res nič posebnega ta-
kle lesen mostiček, vendar 
ima za vaščane Arnovega sela 
in Dolenje vasi – obe vasi spa-
data pod KS Artiče - poseben, 
zgodovinski pomen. Bil je vez 
med Arnovčani in Dolenjevaš-
čani, preko njega so se tkale 
sosedske in prijateljske vezi, 
utrjevale sorodstvene, Arnov-
čani so hodili v Dolenjo vas, 
kjer so imeli polja in lepa po-

znanstva. Pred desetletji so 
gospodinje v potoku Močnik 
prale in splahnjevale perilo, 
rekle so ji žehta, stali so mli-
ni – Pintečev, Adamčkov, Ško-
fov, Zorkov. V potoku so se 
kopali otroci, gradili so jezo-
ve, se v njem naučili plavati, 
skrivoma so lovili ribe, pekli  
koruzo in krompir in se lepo 
imeli, je otroške radosti iz 
pozabe oživljal Milan Brečko. 
Nasploh se je ob potoku in v 
potoku odvijalo življenje.
Ko je zob časa opravil svoje 
in so drogovi strohneli, ko je 
ostala le brv in se je dalo pri-
ti čez Močnik samo še peš in 
ker je tudi brv pod težo skr-
bi in opravkov tukajšnjih ljudi 
omagala, je dozorela Milano-
va odločitev. «Takrat, ko sta 
neko nedeljo k nam na obisk 
želela prijatelja, pa sta lah-
ko prišla le do potoka, čez pa 
ne, saj si čez strohnelo brv ni-
sta upala,« je pripovedoval z 
zanosom in veseljem ter na-
daljeval: »No, po nekaj po-

skusih sta se le okorajžila in 
prišla čez, ženska sicer s po-
drgnjenimi nogami, ker je šla 
čez sede, sem sklenil, da je 
treba ukrepati. Pa se je za-
čela akcija. Najprej pogo-
vori s krajevno skupnostjo 
Artiče, da bi na tem mestu 
zgradili betoniran most. Od-
govor je bil »ne«, ker tega 
niso dovolili naravovarstve-
niki, smo pa dobili privolje-
nje za leseno brv in obljubo, 
da bo krajevna skupnost pri-
spevala material, delamo pa 
naj sami. Na Gozdnem gospo-
darstvu Brežice smo nabavili 
hrastov les, ki smo ga s po-
močjo vaščanov razžagali in 
pripeljali k potoku, krajevna 
skupnost pa je zgradila teme-
lje. Potem smo položili trame 
in pohodne deske in tako smo 
11. decembra lani lahko prvič 
prečkali strugo potoka pre-
ko tega mostu. Letos smo pri 
GG-ju nabavili še nekaj lesa 
za zaščitno ograjo ter poda-
ljšali temelje, da bi se most 

lepo vključil v okolje. Upam 
in želim, da se bomo na tem 
lepo urejenem prostoru v pri-
hodnje vsaj nekajkrat na leto 
srečali, rekli kakšno resno in 
šaljivo, se pogovorili, si prire-
dili kakšen piknik ali zabavo. 
Vsem domačinom, sprehajal-
cem, pohodnikom, kolesar-
jem in motoristom pa želim, 
da bi jim ta mostiček dolgo 
služil. Kljub temu, da se nam 
vedno nekam mudi, si vzemi-
mo čas in postojmo na njem, 
kajti žuborenje vode pomir-
ja in ugodno vpliva na našo 
dušo.«
Seveda pa so ljudje tu vedno 
trdo delali. Delo so si lajšali s 
pesmijo. Tudi  ta »zaključek, 
ki je okrasil delo«, so si  oza-
ljšali s pesmijo, ko so Fantje 
artiški obujali stare domače 
in so Žerjavovi fantje iz Spod-
nje Pohance z inštrumenti in 
melodijami tkali malo že po-
zabljen s sedanjim časom. 

Natja Jenko Sunčič

Pesmi, ki so jo prepevale mame, v kateri je opevan prav 
ta delček dveh lepih vasi, so vaščani dodali še nekaj 
verzov. Nastala je Arnovčanska, za interpretacijo in naš 
zapis je poskrbela Erna Rožman: Doma sem na Štajerski 
lepi zeleni, kjer rojstna vasica v dolini leži./ Od Čel 
vinorodnih do Gore vesele zdaj fantje zapojmo, naj 
pesem doni./ Po ravnici potoček veselo se vije, na njem 
nov mostiček leseni stoji./ Ob Močniku našem mlinov več 
ni, le na griču tam čez vila Srebre stoji! Kot voda šumeča 
življenje buči, gradi in podira – stvari in ljudi./ Zatorej 
mostiček le trdno nam stoj, popotnik prijazni ustavi se in 
z nami zapoj!

Trak so slavnostno prerezali trije najbolj zaslužni – 
Milan (glavni arhitekt v rdečem), Joško Omerzu in Slavko 
Deržanič s podporo podžupana Davorja Račiča, ki je 
mostiček s čestitko »blagoslovil« v imenu župana, Občine 
Brežice in v svojem.

Varnost mostička so preizkusili tudi najmlajši.

V imenu sveta KS Artiče je spregovoril Franc Glogovšek, 
legenda svojega kraja in ljub pismonoša Brežičanov, ki se 
– saj človek težko verjame – še po pol stoletja natančno 
spominja družin, njihovih ulic in hišnih številk... Zvedeli 
smo, da je mostiček stal milijon in dvesto tisoč še zmeraj 
SIT in vsaj sto zlatih ur najbližjih. Resno je spomnil, da 
je širina mostička ravno primerna za sprehod zaljubljenih 
ter povabil v Čelske gorce: »Pridite v gorco k nam, bomo 
dobre volje tam!« 

Pohodnikom v Čelske gorce je menda manjkalo samo še 
ptičjega mleka… In za obsedele se ni bilo treba bati! 

PRVO SREČANJE RODBINE UMEK – Na pobudo Ivana 
Umeka so se na Malem Kamnu 16. septembra srečale 
tri generacije rodbine Umek, potomci Mihaela in Marije 
Umek, rojenih leta 1884 in 1892, ki sta živela na Vetrniku 
nad Kozjem. Letnice na družinskem drevesu Umekovih 
pa segajo še eno generacijo prej, in sicer v leta 1844 in 
1856. Na srečanju, ki naj bi postalo tradicionalno, se je 
zbralo 112 članov rodbine z Malega Kamna, Senovega, 
Mrčnih sel, Velikega Kamna, Čret, Krškega, Novega mesta, 
Maribora, Borovnice, Cerknice, Izole …

Turnir spominov
SEVNICA - Igralci Velike nedelje so zmagovalci sevniškega Tur-
nirja spominov. Prvoligaši so bili v obeh srečanjih boljši od do-
mačinov in škofjeloškega Terma. V otvoritveni tekmi so nepo-
polni domačini držali korak z igralci Velike Nedelje predvsem 
v prvem polčasu, v drugem delu pa so igralci trenerja Hrupi-
ča brez težav kontrolirali rezultat in zmagali. V drugem sre-
čanju se ambiciozni Gorenjci sicer dobro začeli, a so nato z 
hitro igro povedli Nedeljani in si do odmora priigrali 6 zadet-
kov prednosti in prednosti niso izpustili do konca. V tretjem 
srečanju so bili Škofjeločani prepričljivo boljši od nepopolnih 
in predvsem mladih Sevničanov. Prehodni pokal in pokal za 
osvojeno 1. mesto je nato iz rok organizatorja prejel kapetan 
Velike Nedelje Kovačec. Drugi so bili Gorenjci, zadnje mesto 
pa so osvojili domačini. Za najboljšega vratarja je bil progla-
šen domačin Grabovac, najboljši strelec je bil Jure Dolenec 
z 15 zadetki, najboljši igralec turnirja pa je bil Dejan Ivančič 
(Velika Nedelja). Srečanja so uspešno sodili Sevničani Štern, 
Gorišek in Vrtovšek. 

Borut Simončič
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Prva kolajna v „lovu na 
lisico“ za Slovenijo
KRŠKO – Posavski radiomaterji so se v okviru slovenske državne reprezen-
tance udeležili 13. svetovnega prvenstva v amaterski radiogoniometriji in iz 
Bolgarije prinesli tretje, osmo in enajsto mesto.

Od 12. do 17. septembra je 
v Bolgariji potekalo 13. sve-
tovno prvenstvo v amaterski 
radiogoniometriji v več ka-
tegorijah. Iz posavskih radi-
oklubov so barve slovenske 
reprezentance zastopali v 
kategoriji ženske W19 Adri-
jana Moškon in Maja Maru-
šič, v kategoriji juniorji M19 
Tomaž Kunšek in Davor Mo-
žič ter v kategoriji veterani 
M60 Janez Kuselj. Posebno 
dobro sta se odrezali dekleti, 
saj sta v tako imenovanem 
„lovu na lisico“ Krškemu, 
Posavju in Sloveniji pribori-
li 3. mesto oz. bronasto ko-
lajno, sevniška radiomaterja 
sta zasedla osmo mesto, kr-
ški veteran pa enajsto.

Na sprejemu, ki so ga pripra-
vili v krškem hotelu, so bili 
posavski ARG-jevci delež-
ni posebne pozornosti. Ne-
kaj prijaznih in spodbudnih 
besed jim je namenila pod-
županja Nuša Somrak, s po-
nosom jih je pozdravil pred-
sednik KS mesta Krško Jože 
Habinc, sprejema pa so se 
udeležili tudi drugi pomemb-

ni gostje in na tak način izra-
zili, da tudi tehnična kultura 
pridobiva na pomenu in mo-
goče že prihaja čas, ko ne bo 
več odrinjena na stranski tir, 
pač pa bo našla prostor, ki ji 
pripada. 

Več kot zadovoljen je bil tudi 
veteranski tekmovalec, obe-
nem pa trener krških radioa-
materjev Janez Kuselj, ki je 
izrazil vse pohvale za trud in 
uspeh, ki sta ga dosegli Mo-
škonova in Marušičeva, saj 

Denar za odpravo 
posledic lanskega 
neurja

Vlada RS je na seji pred 14 
dnevi sprejela sklep o zago-
tovitvi sredstev za odpravo 
posledic škode na stvareh za-
radi poplav in drugih posle-
dic neurja s točo na območ-
ju Slovenije 22. julija 2005 
ter med 21. in 24. avgustom 
2005, in sicer za obnovo ob-
jektov v zasebni lasti v višini 
2,6 milijonov tolarjev. 

Glasba ne pozna meja 
IMPOLJCA - Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca bo od 23 do 27. septembra go-
stil skupino desetih otrok z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem 
zdravju. Otroci, ki prihajajo iz nemškega mesta Frankenthal, se bodo Posavju predsta-
vili na dobrodelnih koncertih z igranjem na posebne instrumente, prilagojene na barv-
ni notni sistem. Z denarjem, ki ga bodo zbrali, se bodo odpravili na Debeli Rtič.

Gre za skupino otrok, ki se iz-
obražujejo v Tom Mutters Schu-
le, v šoli glasbenega terapevta 
prof. Heinricha Ulricha, po ka-
terem se imenuje tudi sistem 
igranja na barvne note – HU’S 
sistem. Skupina, ki poje in pre-
igrava vse od klasične do za-
bavne in ljudske glasbe, je iz-
dala že svojo šesto zgoščenko, 
s svojimi nastopi pa je navduši-
la že v večih državah. V nede-
ljo, 24. septembra, ob 10.30, 
se bodo predstavili v cerkvi sv. 
Lovrenca na Bizeljskem, v po-
nedeljek, 25. septembra bodo 
obiskali osnovno šolo Artiče, v 
torek, 26. septembra, ob 18. 
uri, pa bodo imeli koncert v 
Kulturnem domu Brežice, kjer 
bodo program popestrili tudi 
tamburaški orkester in folklor-
na skupina KUD Oton Župančič 
iz Artič, učenci brežiške osnov-
ne šole in glasbene šole, Me-
šani pevski zbor Viva in Nuša 
Derenda. Obiskovalcem dobro-
delnega koncerta, za katerega 
bo potrebno odšteti 1000 SIT 
(otroci 500 SIT), pa se bo pred-
stavila tudi glasbena skupina 
Barve sveta, ki v okviru Doma 

na težkem terenu to ni bilo 
lahko, še posebej ob takš-
ni konkurenci, saj je bilo na 
tekmovanju preko 400 udele-
žencev iz 56 sodelujočih dr-
žav. Tudi dobitnici kolajne ni-
sta skrivali zadovoljstva nad 
uspehom, sta  se pa zazrli 
že v naslednje tekmovanje, 
ko bo Marušičeva prestopi-
la prag v višjo kategorijo in, 
kot se je izrazila, „bomo šle 
krške radioamaterke na dveh 
bojnih poljih naprej“.

Marija Kalčič Mirtič

upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca že od leta 2002 delu-
je pod vodstvom Andreje Ho-
man Ban, in prav tako igra po 
barvnem notnem sistemu Hein-
richa Ulricha. 
Obe skupini, torej otroci Tom 
Mutters Schule in impoljška 
skupina Barve sveta, se bosta 
27. septembra predstavili tudi 

na dnevu odprtih vrat, kamor 
vodja projekta Gabi Pirc, vabi 
vse, ki jim glasba pomeni ne-
kaj več. Glasba je univerzal-
na govorica duše, je zdravilo, 
je čudežna sila, ki z ritmom in 
melodijo druži množice in jih 
oblikuje v harmonično sku-
pino.  

Tanja Grabrijan

OD TU IN TAM

Kakšna in kdaj telovadnica 
ob krški šoli?
KRŠKO - V ponedeljek je v prostorih Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško 
potekala okrogla miza na temo izgradnje nove telovadnice ter o možnostih 
ustreznejše rešitve tega dolga leta trajajočega problema.

Okroglo mizo je sklical svet-
nik v krškem Občinskem svetu 
Dušan Šiško, ki je že na seji 
Občinskega sveta dal pobudo 
za čimprejšnjo izgradnjo te-
lovadnice in tudi od ustreznih 
služb ni dobil zadovoljivega 
odgovora. Gradnja telovad-
nice ob OŠ Jurija Dalmati-
na Krško je že pred leti sicer 
postala občinska prioriteta, 
vendar je še do danes niso 
zgradili, pa tudi v bodoče ni 
čutiti pozitivnih pokazate-
ljev, ki bi gradnjo nakazova-
li. Učenci, ki obiskujejo pouk 
telesne vzgoje v krški šoli, 
še vedno telovadijo v nepri-
mernih prostorih. Ob zahte-
vi, da se prične z novograd-
njo, pa ima Šiško še pripombo 
na obstoječe gradbene načr-
te in predlaga, da bi prouči-
li možnost podaljšanja objek-
ta za deset metrov.

Da je tema zanimiva in vpra-
šanje zelo pereče, so pokazali 
že udeleženci, ki so se odzva-
li povabilu. Tako sta iz ob-
činske uprave sedla za okro-
glo mizo Jadranka Gabrič in 
Zdravko Pilipovič, v imenu 
KS mesta Krško je na okrogli 
mizi sodeloval Jože Habinc, 
iz krške osnovne šole ravna-
teljica Antonija Glas Smodič 
in učitelji telesne vzgoje An-
ton Zakšek, Andrej Škafar in 
Magda Ivanovič ter še nekaj 

učiteljev, ki na šoli poučujejo 
druge predmete, predstavni-
ki občinskih športnih društev, 
med njimi Tomaž Žnideršič. 
Nekaj pa je prišlo tudi star-
šev, ki jih ta problematika za-
nima.

V razpravi je bilo slišati raz-
lična stališča, ki so na eni 
strani argumentirala izgrad-
njo telovadnice po že pri-
dobljenih projektih, na dru-
gi strani so se zavzemali za 
razširjeno gradnjo v dolži-
ni desetih metrov, vsi pa so 
si bili enotni, da je potrebno 
telovadnico zgraditi in s tem 
dvigniti tudi kvaliteto življe-
nja prebivalcev na levem bre-
gu Save. Povzeli pa so domne-
vo, da je okrogla miza le prvi 
korak do nadaljnjih zahtev, ki 

bi morale biti tako učinkovi-
te, da bi se gradnja z načrti 
kot so predvideni ali pa neko-
liko večja, začela že prihod-
nje leto. 

Marija Kalčič Mirtič

POSAVSKI
REGIONALNI
PROGRAM

Sprejem za radioamaterje v Krškem Z okrogle mize v OŠ Krško
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Na maraton s krajevnim 
oglaševalcem Radio Vrbina
DOBOVA – Zadnjo avgustovsko soboto je Turistično društvo 
Dobova organiziralo tradicionalni kolesarski maraton po po-
teh vasi dobovske krajevne skupnosti. Tudi sedmič zapored 
so ga maratonci pričeli pred svojim Kulturnim domom v Do-
bovi in ga nadaljevali skozi Veliki Obrež, Mali Obrež, Gabrje, 
čez zaselek Pistače v vas Sela, kjer so si pred Gasilskim do-

mom privoščili oddih in se podkrepili z različnimi tekočinami. 
Z obnovljenimi močmi in napolnjenimi baterijami so potiska-
li pedala skozi Mostec, Mihalovec, Loče in v zadnjo vas Rigon-
ce. Turo, dolgo med 20 in 25 kilometri, ki je potekala po manj 
prometnih poteh in so jo na križiščih usmerjali člani TD, da ne 
bi prišlo do zmed, prekrškov ali zastojev, so veselo zaokrožili 
s piknikom na rigonškem športnem igrišču. Kolesarska kolona 
je bila sestavljena od najmlajših članov do najstarejšega 85 
letnika iz Pistač. Štiriletniki in petletniki so kolono pomladili 
v doma predelanih kolesih, da so lahko sami vozili, tiste, ki bi 
lahko hitrost še zavirali, pa so jih starši vozili v prirejenih se-
dežih, dedek Branko pa je svojega vnuka vozil v prikolici.
Po zagotovilih predsednice društva Branke Strgar, se je ma-
ratona udeležilo okoli 170 kolesarjev, ne upoštevaje naj-
mlajših pomočnikov. Na majicah maratoncev so se bleščale 
letnice udeležitev iz prejšnjih let, za leto 2006 pa so vsi ude-
leženci maratona prejeli mini Evro denarnice. Da je to resno 
zabavni družabni dogodek pa potrjujejo tudi knjižice, v ka-
tere se redno zabeleži prisotnost, ki so jo leta 2006 potrdi-
li tudi nekateri »nedobovčani« v kolesarski opremi in župan 
Ivan Molan. N.J.S.

Tudi v Brežicah bomo imeli novo 
industrijsko cono
Občina Brežice kot investitor želi razviti na območju Brežic področje, ki bi nudilo pogoje za razvoj go-
spodarskih dejavnosti v občini in regiji. Uporabniki poslovne cone (proizvodna podjetja, obrtne delav-
nice, trgovine, storitvena podjetja,..) bi z razvojem in rastjo omogočila nova delovna mesta, visoko-
kvalitetno tehnologijo, skrb za okolje, itn. Novi investitorji bodo dolgoročno vplivali na ekonomsko, 
socialno, izobraževalno, kulturno, itn. razvitost občine.

Izgradnja poslovno-proizvodne cone Brezina bo tako predstavlja-
la pomemben pogoj, ne samo za razvoj občine, temveč tudi za 
razvoj regije (statistična regija Posavje). Ta projekt je vključen 
tudi v Regijski razvojni program regije Posavje.

Izgradnja poslovne cone Brezina bo predstavljala ustrezno pros-
torsko rešitev, saj je kot taka predvidena že v prostorskem pla-
nu občine Brežice ( B4-01P1/1). Celotno območje zavzema cca. 
43 ha, obstoječi objekti pa že zavzemajo cca 9 ha obravnavane-
ga območja (skladišča, zapuščeni objekti Opekarne Brežice, tr-
govina, gostinski objekt, žitni silosi). Lokacija je primerna za to-
vrstne dejavnosti, ker: 
- je edino območje v okolici mesta in v občini Brežic primerne 

velikosti, ki zadostuje predvidenim potrebam in ima še ostale 
prednosti:

- v območju se že izvaja dejavnost, ki je predvidena za širitev,
- območje meji na UZ mesta,
- lokacija je v neposredni bližini mesta (3 km),
- je v centru kmetijske regije,
- neposredno ob magistralni železniški progi in povezava z že-

lezniškim industrijskim tirom,
- neposredno ob regionalni cesti, 
- neposredno ob meji (13 km od državne meje s Hrvaško),
- velik del območja je devastiran, potreben sanacije,
- območje ima komunalno opremo,
- območje ima prometno infrastrukturo,
- interes lokalnega prebivalstva,
- je lastniško urejena.

Obravnavano območje je namenjeno za: industrijsko, obrtno 
proizvodnjo, skladiščne in servisne dejavnosti, poslovne prosto-

re, objekte skupne rabe (restavracija, trgovine,...), infrastruk-
turne koridorje in zelene površine. 
Da bo poslovna cona v nekaj letih dejansko zaživela in da bo ob-
ravnavano področje v čim večji meri zasedeno, je potrebno ure-
ditev razdeliti v tri faze. Vloga akterjev kot tudi viri financiranja 
se v posameznih fazah razlikujejo. Predmet natančnejše pred-
stavitve je predvsem prva faza (predpogoj), ostali dve pa pred-
stavljata dejansko oživitev poslovne cone. 

I. faza: določitev območja poslovne cone, nakup potrebnega 
zemljišča, izdelava vse potrebne dokumentacije, izgradnja 
infrastrukture in priključitev le-te na obstoječo

II. faza: prodaja komunalno opremljenega zemljišča bodočim 
investitorjem (podjetnikom) in izgradnja objektov za potre-
be bodočih dejavnosti ter dejansko poslovanje udeleženih 
podjetnikov

III. faza: medsebojno sodelovanje podjetnikov, ustanovitev 
»skupnih služb« za potrebe celotne cone, povezovanje z zu-
nanjimi institucijami ter enotno nastopanje navzven.

Izhodišče ureditve predstavlja zasnova prometa oz. cest – cesta 
v poslovni coni Brezina in povezovalna cesta Brezina, ki  tvorita 
osnovo za funkcionalno razdelitev območja na cone. Ob predvi-
denih prometnicah potekajo infrastrukturni koridorji za vodenje 
komunalne, elektroenergetske in telekomunikacijske infrastruk-
ture. Ob obstoječem industrijskem tiru se izvede še novi in-
dustrijski tir. Vsa predvidena infrastruktura se priključuje na 
obstoječo infrastrukturo. Takšna zasnova zagotavlja popolno in-
frastrukturno opremljenost območja, obenem pa omogoča flek-
sibilnost pri nadaljnjem urejevanju glede možnosti priključeva-
nja bodočih objektov.

Projekti za prihodnost Brežic
Parkirišča v starem mestnem jedru Brežic
V Brežicah se že vrsto let srečujemo s pomanjkanjem parkirnih 
prostorov v samem mestnem jedru. Na to so že večkrat opozo-
rili tudi nezadovoljni lastniki trgovinskih in gostinskih lokalov, ki 
menijo, da je v mestnem jedru težko najti prosto parkirno mesto 
predvsem v delovnem času različnih služb, katerih zaposleni za-
polnijo večino parkirišč. 
V izogib temu problemu je bilo v začetku letošnjega leta že ure-
jenih 22 parkirišč pri tržnici v Brežicah. 
Urejena parkirna mesta v središču Brežic so prvi pogoj pri oživit-
vi mestnega jedra.  Tako je trenutno  v fazi gradnje kar 43 par-

kirnih mest na vzhodnem delu ulice Pod obzidjem. Vrednost te 
investicije je ocenjena na 41 milijonov SIT. Pri čemer bo Kra-
jevna skupnost zagotovila 15 milijonov SIT, preostanek pa bo fi-
nanciran iz občinskega proračuna. v naslednjem letu pa je pla-
niranih še 46 novih parkirnih mest na zahodnem delu ulice Pod 
obzidjem. Skupaj z urejanjem novih parkirišč, se bo uredilo tudi 
mestno obzidje. 
Nova parkirišča bodo namenjena predvsem zaposlenim v mest-
nem jedru, s čimer se bodo sprostila parkirna mesta na Cesti pr-
vih borcev. Parkiranje bo v mestnem jedru predvidoma urejeno s 
parkomati, kar bo odvračalo parkiranje za celotni delovni čas. 
Z neurejenim parkiriščem smo se srečevali tudi ob obisku Zdrav-
stvenega doma v Brežicah, kar je sprožalo pri posameznikih ne 
malo nejevolje. Tako se bodo tudi tu uredila nova parkirna me-
sta. Predvidenih je 51 parkirnih mest, ki bodo izgrajena na ze-
lenici izza Zdravstvenega doma proti Heliodromu. Omenjeni 
projekt je finančno ocenjen na 20 milijonov SIT in bo delno fi-
nanciran s strani Ministrstva za finance – cca 8 milijonov SIT, pre-
ostalih 12 milijonov SIT pa bo zagotovila Občina Brežice. 
V Brežicah z omenjenimi projekti pričakujemo tudi več zadovolj-
stva med občani. 

Ivan Molan, 
Župan Občine Brežice                                                        

Župan občine Brežice Ivan Molan se 
je srečal z gospodarstveniki
V ponedeljek, 11. septembra 
se je župan Občine Brežice, 
Ivan Molan, sestal z gospodar-
stveniki občine Brežice, kjer 
jih je povabil k sodelovanju 
pri pripravi Regionalnega raz-
vojnega programa regije Po-
savje. Strateški del omenje-
nega programa je že narejen, 
pristopa pa se k oblikovanju 
programskih vsebin, kjer so 
projekti in usmeritve gospo-
darstva ključne.
Župan občine Brežice je pred-
stavil prizadevanje občine za 
pospeševanje gospodarstva. 
Opozoril je tudi na letos usta-
novljen Zavod za podjetništvo 
in turizem, katerega naloga je 
predvsem pomoč mladim pod-
jetnikom. 
V letošnjem letu bo po bese-
dah brežiškega župana obči-
na namenila 32.100.000,00 SIT 
neposrednih spodbud za mala 
in srednja podjetja. Podjetni-
ke je župan opozoril tudi na 
številna sredstva, ki jih lah-
ko pridobijo na razpisih. Ven-
dar so pri tem potrebna večja 
prizadevanja tudi samih go-
spodarstvenikov. V letu 2005 
so brežiški podjetniki uspeli 
pridobiti le 5 milijonov SIT od  
skupno 300 milijonov, ki so bili 
namenjeni za celotno Posavje. 
Omenjeno kaže na dejstvo, da 
morajo v prihodnje podjetniki 
igrati  bolj aktivno vlogo, dru-
gače bodo sredstva, ki bi jim 
bila v pomoč, šla mimo njih.
Z izgradnjo industrijske cone 
Brezina (projekt je sedaj v fazi 
pridobivanja gradbenega do-
voljenja) se bodo dolgoročno 
povečale tudi možnosti pod-
jetnikom za kvalitetnejše delo 
ob ugodnejših delovnih razme-
rah in prostorih. Prav tako je 
zelo pomemben tudi projekt 
Phoenix, v katerem sodelujeta 

Ministrstvo za gospodarstvo in 
Ministrstvo za obrambo, ki za-
jema širitev letališča Cerklje 
ob Krki v civilni del, industrij-
sko cono, inkubatorje, …
Z ustanovitvijo Fakultete za 
turizem bo v občini Brežice 
omogočena nadgradnja turi-
stične ponudbe, ki jo sedaj 
v največji meri tvorijo Ter-
me Čatež. 
Za uspeh gospodarstva so po-
trebne tudi kvalitetne zazidlji-
ve površine, ki jih v preteklo-
sti v naši občini ni bilo zadosti, 
zato sedaj aktivno delujemo 
na spremembi prostorske stra-
tegije. Zaradi zapletenih po-
stopkov sprememb prostor-
skih planov je pričakovati, da 
bo nova prostorska strategija v 
pripravi naslednje leto.   
 

Ker vstopamo v novo sedem-
letno programsko obdobje, je 
potrebno na nivoju regije pri-
praviti Regionalni razvojni do-
kument, ki bo podlaga za ko-
riščenje sredstev na različnih 
nivojih. Strateški del doku-
menta določa razvojne pred-
nosti regije in razvojne usme-
ritve, v nadaljevanju pa se 
pripravlja programski del, ki 
bo vseboval projekte in nosil-
ce, ki bodo opredeljene raz-
vojne cilje uresničevali ter 
bili upravičeni do pridobivanja 
razvojnih sredstev. V ta namen 
je bil na srečanju predstav-
ljen, s strani projektne sku-
pine za pripravo dokumenta, 
strateški del dokumenta z pri-
oritetami, programi in ukre-
pi na nivoju regije. Projektno 
skupino sestavljajo: 
- Robert Ostelič, RRA Posavje, 
- Patricia Čular, MC Brežice
- Nataša Šerbec, ZPT Brežice,
- Darja Planinc, RRA Posavje.

Srečanje je spremljala bogata 
razprava gospodarstvenikov, ki 
smo jo zaključili kot uspešno. 
S takimi srečanji želimo nada-
ljevati tudi v prihodnje, saj le 
tako lahko ustvarjamo prijet-
ne pogoje za gospodarstveni-
ke ter hkrati za vse občanke in 
občane občine Brežice
Strateški del dokumenta 
je na voljo na spletni stra-
ni: www.rra-posavje.si. Več 
o pripravi prostorskih aktov 
lahko preberete na spletnih 
straneh Občine Brežice (http:
//www.brezice.si) pod pros-
torsko načrtovanje/priprava 
novih prostorskih aktov, kjer 
je med drugim objavljen 
tudi vprašalnik Novi prostor-
ski akti - Vprašalnik podjet-
niki, gosp. in negosp. družbe 
v pomoč k razmisleku o vaših 
razvojnih potrebah: http://

www.brezice.si/bin.php?id=2
006010908393936. V primeru, 
da želite podati vloge za spre-
membo namenske rabe zem-
ljišč zaradi vaših razvojnih po-
treb, vas vabimo, da pobudo 
podate z obrazcem, ki je ob-
javljen v rubriki Splošno in ob-
razci /  Pobuda za spremembo 
namenske rabe prostora.

Ivan Molan
Župan občine Brežice
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Novo vodstvo oddelka za gospodarske 
dejavnosti Občine Krško

Oddelek za gospodarske dejavnosti Občine Krško je s prvim 
septembrom dobil novo vodstvo. Vodstvene naloge je prevzel 
mag. Jože Knez, ki je na Občino Krško prišel iz Slovenskega 
instituta za kakovost in meroslovje (SIQ).

Mag. Knez je na SIQ opravljal 
različna dela in naloge v vlo-
gi namestnika direktorice po-
dročja ocenjevanja sistemov 
vodenja in vodje projekta va-
rovanja informacij ter vodil-
nega presojevalca za sistem 
vodenja varovanja informacij 
in preostale sisteme vodenja.
Kot vodja oddelka za gospo-
darske dejavnosti bo skrbel za 
uspešno in učinkovito oprav-
ljanje nalog s stanovanjskega 
področja, s področja gospo-
darskih javnih služb, podjet-
ništva, malega gospodarstva, 
obrti in turizma. 

Javni razpis za malo 
gospodarstvo v občini Krško
Občina Krško je v Ur. listu RS št. 94 dne 8.9.2006 ob-
javila Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva v občini Krško za leto 2006.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sred-
stev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se že iz-
vedli v razpisnem obdobju na območju občine Krško:
A. Naložbe v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme, 

dodatno komunalno opremljanje zemljišč in nematerial-
nih investicij

B. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
C. Posebno usposabljanje ter izobraževanje podjetnikov in 

njihovih zaposlenih 
D. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na 

področju podjetništva

Upravičenci do sredstev so mikro in majhne družbe ter samo-
stojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki so 
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 
42/06,  60/06) ter interesna društva in združenja, povezana 
s podjetništvom.

Skupna okvirna višina sredstev namenjenih za izvedbo javne-
ga razpisa je 13.000.000 SIT. Sredstva se bodo dodeljevala na 
podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna do-
kumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času 
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Kr-
ško. 

Vloge s predpisano zahtevano razpisno dokumentacijo mora-
jo prispeti najkasneje do torka 10.10.2006 na naslov: Obči-
na Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 
KRŠKO. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Ire-
na Mesinger, tel.07/49-81-292, e-mail: 
irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Kilianov sejem v Obrigheimu
V Obrigheimu v Nemčiji je 10. septembra potekal tradicionalni Kilianov se-
jem, na katerem se predstavljajo tako domači ponudniki dobrot kot povablje-
ni gostje. Med njimi so bile tudi članice Aktiva kmečkih žena, ki so se sejma, 
kot predstavnice pobratenega mesta Krško udeležile že 15. leto zapored. Na 
obisku so se priključili tudi predstavniki Zveze častnikov območnega združe-
nja Krško in se predstavili člani Folklorne skupine Senovo ter Kmetija Kerin.

Delegacijo so gostoljubno 
sprejeli tamkajšnji gostitelji z 
županom Rolandom Lauerjem, 
ki se bo na oktobrskih lokalnih 
volitvah potegoval že za tret-
ji, osem letni mandat. V času 
obiska si je delegacija iz Kr-
škega, vodil jo je direktor ob-
činske uprave Franc Glinšek, 
ogledala proizvodnjo zelenja-
ve v Mutterstadtu, kjer dru-
žinsko podjetje na 170 hektar-
jih z vzgojo zelenjave pridela 
med 5 in 6 mio EUR letnega 
prometa. Obisk je pomenil iz-
kušnjo tudi za vinogradnike, 
ki so se lahko v vinski zadrugi 
»Storzum« podrobneje sezna-
nili s prakso pridelave grozdja 
in vseh vrst vin. 12 ha vinogra-
dov obdelujejo strojno, pri če-
mer je največ zanimanja zbu-
dil stroj za obiranje grozdja, 
ki v uri obdela 3 hektarja. 

Razširitev pokopališča v 
Brestanici
V Brestanici poteka širitev obstoječega pokopališča. Izvajalec del 
Kostak d.d. Krško, ki ga je Občina izbrala na javnem razpisu je 
z deli začel poleti,  1. faza investicije, ki zajema pridobitev no-
vih grobnih polj, pa znaša 70 mio tolarjev. Z deli naj bi zaključi-
li do 1. novembra. 
S projektom razširitve bo KS Brestanica pridobila prostor za raz-
tros pepela, prostor za skupni žarni pokop, prostor za pokop ob 
prekopih grobov, 576 žarnih mest in 32 grobov za klasični pokop. 
Poleg širitve poteka tudi gradnja pomožnega gospodarskega ob-
jekta, ki bo služil za hrambo orodja in odrov. Pokopališče pa bo 
pridobilo tudi večji prostor za parkiranje; dodanih 11 parkirnih 
mest.
V naslednji fazi je predvidena tudi obnova mrliške vežice, ki bo 
zahtevala dela pod nadzorom Zavoda za spomeniško varstvo, ker 
se objekt nahaja na varovanem območju. 

Novosti glede vračanj vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje
Državni zbor RS je na seji dne 26. maja 2006 sprejel Za-
kon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vla-
ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu, št. 60/06 dne 09.06.2006.  Na 
kratko predstavljamo novosti, ki jih prinaša zakon. 
1. Razširjen je krog upravičencev in sicer z organizacijami fi-

zičnih oseb in njihovimi pravnimi nasledniki, kamor sodijo 
npr. stanovanjske in kmetijske zadruge, ki jih prvotni za-
kon ni vključeval. 

2. Razširjena je podlaga za dokazovanje obstoja pravice do 
vračila vlaganj in pogodbene vrednosti. Dokazovanje je po 
novem možno s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi 
listinami ali dokumenti. 

3. Pri ugotavljanju višine vračila se upošteva tudi vrednost 
vloženega dela in materiala, ki povišuje osnovo za vračilo 
vlaganj. Vloženo delo in material se ugotavljata na podla-
gi izstavljenih računov in drugih listin. Če njune vrednosti 
ni mogoče ugotoviti na podlagi predloženih listin, se ugo-
tavlja na podlagi povprečnih cen, ki so navedene v dopol-
njenem predlogu tabele (Uradni list RS št. 92/2006). Če 
vlagatelj zahtevka ne razpolaga z listinami ali dokumenti 
predloži državnemu pravobranilcu notarsko overjeno izja-
vo o vrsti in obsegu vlaganj.

Zaradi sprememb določb zakona je državna komisija dne 
14.7.2006 v Uradnem listu št. 73-74/06 objavila dodatni jav-
ni poziv in obvestilo za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje.
Rok za  vložitev  zahtevkov na pristojno državno pravobranil-
stvo je  do 12.10.2006.
Ne glede na vse zgoraj navedeno pa je potrebno poudariti, 
da zahtevka fizičnim osebam,  ki so zahtevek vložili na KS do 
7.12.2004 in so na spisku morebitnih upravičencev, ki so ob-
javljeni na spletni strani občine Krško www.krsko.si in oglas-
nih deskah v posameznih KS, ni treba ponovno vložiti.

Župan v Flamanvillu in La 
Hagueu v Franciji 
15. september 2006 - V okviru srečanja Evropskega združenja GMF, mest z 
nuklearnimi objekti,  je med 12. in 14. septembrom 2006 v Franciji poteka-
lo delovno srečanje, ki se ga je udeležil tudi župan občine Krško Franc Bo-
govič,  podpredsednik združenja GMF.  V treh dneh si je 45 članska delega-
cija iz 11 evropskih držav, ogledala več zelo zanimivih objektov.

Kompleks AREVA v La Hagu-
eu je največji jedrski kom-
pleks na svetu, saj se razte-
za na 300 hektarjih površine 
in zaposluje 11000 ljudi. V 
omenjenem obratu zbirajo iz-
trošeno jedrsko gorivo, ki ga 
najprej ohladijo v suhem ali 
mokrem skladišču, nakar ga 
reciklirajo, tako da na kon-
cu od jedrskega odpada lo-
čijo uran in plutonij. Po tem 
postopku iz iztrošenega je-
drskega goriva pridobijo 96% 
urana in plutonija in le 4% 
ostanka, ki ga skladiščijo v 
začasnem skladišču za visoko 
radioaktivni odpad na isti lo-
kaciji. V tem kompleksu ob-
delajo tudi iztrošeno jedrsko 
gorivo različnih držav ( ZDA, 
Japonska, Nemčija, Avstrali-
ja…). Poslovna skupina AREVA 
je največja družba na svetu 
na področju jedrske energi-

je. V njihovi lasti so rudniki 
urana v Kanadi, v Kazahstanu, 
v Nigru, prav tako so lastni-
ki obratov v katerih izdeluje-
jo jedrsko gorivo ter številnih 
jedrskih elektrarn.

V času obiska si je delegaci-
ja ogledala tudi jedrsko elek-
trarno Flamanville.  Jedrska 
elektrarna z dvema reaktor-
jema po 1300 MW,  se nahaja 
na obali Atlantskega oceana in 
za hlajenje uporablja morsko 
vodo. V Franciji in v Flaman-
villu so sprejeli odločitev, da 
konec leta 2007 pričnejo z iz-
gradnjo novega jedrskega blo-
ka v skupni moči 1600 MW, ki 
naj bi bil končan v naslednjih 
petih letih. Zgrajena bo jedr-
ska elektrarna tretje genera-
cije, ki bo vsebovala vsa naj-
novejša spoznanja na področju 
jedrske energije. Podoben ob-

jekt gradijo tudi na Finskem.

Delovno srečanje so zaklju-
čili z ogledom trajnega od-
lagališča kratkoživih nizko in 
srednje radioaktivnih odpad-
kov (NSRAO). V nadzemnem, 
12 hektarjev velikem odla-
gališču, ki je že zaprto, je 
skladiščenih 500.000 kubič-
nih metrov NSRAO. Nuklearna 
elektrarna Krško pa bo skupaj 
z njeno razgradnjo predvido-
ma proizvedla 17.000 kubič-
nih metrov odpadkov.

Francija s svojimi 58 jedr-
skimi elektrarnami, v kate-
rih proizvedejo kar 75 % vse 
električne energije sodi med 
največje uporabnice jedrske 
energije na svetu.

UREDITEV V VELIKEM PODLOGU - V Velikem Podlogu 
poteka ureditev pločnika ob Osnovni šoli do 
telovadnice, ureditev avtobusnega postajališča, 
odvodnjavanje, signalizacija in rekonstrukcija ceste. 
Dela, ki bodo zaključena do konca oktobra, bodo 
Občino Krško stala 30 mio tolarjev.

Dan zatem je bil v znamenju 
Kilianovega sejma, kjer so se 
na eni od stojnic predstavile 
članice Aktiva kmečkih žena. 

Pri pripravi značilnih dobrot 
slovenske kuhinje jim je po-
magal Damjan Golob, med-
tem ko sta Lojze in Mojca Ke-
rin s ponudbo vina poskrbela 
za predstavitev našega vino-
rodnega območja. Pozornost 
k stojnici so s svojim progra-
mom spretno pritegnili od-
lični senovški folkloristi, pod 
vodstvom Antona Petroviča. 
Tako se je iztekel tudi letoš-

nji Kilianov sejem, ki vedno 
znova predstavlja priložnost 
za stik s tistimi, ki nas še ne 
poznajo in za utrjevanje vezi 

s tistimi, ki prijateljstvo med 
dvema pobratenima občina-
ma gradijo že 24 let.

mag. Jože Knez
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Informativna ponudba za prodajo ali 
oddajo občinske stavbe na Kalu pri 
Krmelju

Občina Sevnica 
proda ali odda 
v najem stavbo 
bivše šole na 
Kalu pri Krme-
lju 10, ki sto-
ji na parc. št. 
1186/3, k.o. 
Kal - stavbiš-
če v izmeri 307 
m2, s pripada-
jočim zemljiš-
čem parc. št. 
1185/2, k.o. 
Kal - travnik 
v izmeri 742 
m2 in parc. št. 
1186/2, k.o. 
Kal - njiva v iz-
meri 1.274 m2. 
Stavba se naha-
ja v mirnem naravnem okolju v neposredni bližini cerkvice sv. 
Martina na Kalu. Objekt je v dobrem stanju in ima novo kriti-
no. Ogled je možen po predhodnem dogovoru na Občini Sevni-
ca, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200.

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

Priprava osnutka občinskega 
proračuna za leto 2007
Strokovne službe Občine Sevnica pripravljajo osnutek proraču-
na za prihodnje leto. Proračun bo sicer sprejemal občinski svet 
v novi sestavi. Župana Kristijana Janca so predstavniki dese-

tih krajevnih skupnosti seznanili z njihovimi načrti za nasled-
nje leto. Dogovorili so se za sodelovanje občine pri njihovi re-
alizaciji. Krajevne skupnosti bodo prejele nekaj več sredstev 
za investicije in delovanje, v vsaki krajevni skupnosti pa se bo 
izvajala tudi večja občinska investicija. Občina bo prioritetno 
sofinancirala projekte, ki jih bodo sofinancirale tudi Krajevne 
skupnosti in krajani, saj se na tak način dosegajo večji učin-
ki. Predvideva se, da se vrednost točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča ne bo spremenila. Občina se 
dogovarja tudi o sodelovanju z državo in Holdingom Slovenske 
elektrarne pri sofinanciranju obnove državne ceste skozi Ore-
hovo po izgradnji HE Boštanj. 
Ob pripravi proračuna so v teku so pogovori in priprava pro-
jektov za infrastrukturne ureditve ob izgradnji HE Blanca, re-
gionalni razvojni program, umestitev tretje razvojne osi – hi-
tre ceste v prostor čim bližje mestu Sevnica, izgradnja novega 
mostu na Logu, podvoza v Dolenjem Boštanju, prizidka s telo-
vadnico pri Osnovni šoli Tržišče, oživitev športno rekreacijske-
ga centra na Lisci, izgradnja novih stanovanj, obnove državne 
in lokalne cestne infrastrukture, izgradnja vodovodnih siste-
mov Primož II. faza, Šentjanž in Jablanica, dokončanje večna-
menskega doma v Zabukovju in še več manjših projektov.

Srečanje z gospodarstveniki
SEVNICA – Na sevniškem gradu je bilo prejšnji teden tradicionalno srečanje 
sevniškega župana z gospodarstveniki te občine. Srečanja so namenjena zla-
sti izmenjavi informacij o pomembnejšem dogajanju v občini, še zlasti na ti-
stih področjih, ki so pomembna za razvoj podjetništva.

V uvodu je župan Kristijan 
Janc zbranim gospodarstve-
nikom predstavil  pomemb-
nejše občinske projekte 
na področju izboljšanja in-
frastrukture in prostorske-
ga načrtovanja, ki tudi po-
membno vplivajo na ugodno 
podjetniško klimo v občini. 
Opozoril je na dobre in vča-
sih tudi smele poteze občin-
ske uprave, župana in občin-
skega sveta, ki sodelujejo 
ne glede na strankarsko ali 
drugačno pripadnost. Veči-
na sklepov, ki so pomemb-
ni za prihodnost občine, 
je namreč sprejeta soglas-
no, to pa je tudi velik kapi-
tal te občine in popotnica za 
naprej.

Občinska uprava skuša delo-
vati čim bolj operativno in 
biti v pomoč sevniškim go-
spodarstvenikom in deloda-
jalcem in nenazadnje vsem, 
ki to potrebujejo. Doseda-
nje lokalne spodbude so že 
obrodile sadove s številni-
mi novimi delovnimi mesti 
in tako naj bi bilo tudi v bo-
doče.

Vodja oddelka za gospodar-
stvo Mojca Sešlar je gospo-
darstvenike podrobneje sez-
nanila z občinskimi razpisi 
za subvencioniranja real-
ne obrestne mere, za odpi-
ranje novih delovnih mest, 
stroškov promocije, podjet-
niškega svetovanja in stro-
škov usposabljanja zaposle-
nih v podjetjih in jih hkrati 
pozvala, naj na njih sodelu-

jejo. Direktor sevniške eno-
te Zavoda za zaposlovanje 
Anton Koren je predsta-
vil trenutne razmere na po-
dročju zaposlovanja v sevni-
ški občini in regiji, direktor 
Regionalne razvojne agen-
cije Robert Ostrelič s so-
delavkama pa je gospodar-
stvenike seznanil s potekom 
priprav regionalnega razvoj-
nega programa za obdobje 
2007- 2013 in jih povabil k 
sodelovanju, da bi bil pro-
gram tako čim bolj prilago-
jen dejanskim potrebam in 
razvojnim načrtom posav-
skega gospodarstva.

Sledila je razprava, v kate-
ri je vrsta gospodarstveni-
kov opozorila tako na pov-

sem praktične probleme, 
s katerimi se srečujejo pri 
svojem poslovanju, imeli pa 
so tudi nekaj mnenj o pred-
videnih spremembah davčne 
in delovne zakonodaje. Žu-
pan Kristijan Janc je podjet-
nikom obljubil, da se bo tudi 
kot poslanec še naprej pri-
zadeval, da bi čim več pred-
logov in idej, ki prihajajo 
neposredno iz podjetniške-
ga okolja preko državne in 
občinske politike dobilo svoj 
odmev in rezultate.

Energetska zasnova občine
V skladu z usmeritvami Resolucije o strategiji rabe in oskrbe 
Slovenije z energijo in zahtevami energetskega zakona ter po-
trebami po razvojnih projektih se je Občina Sevnica odločila, 
da podjetje Eco Consulting iz Ljubljane izdela energetsko za-
snovo občine. Občinska energetska zasnova je pomemben pri-
pomoček pri načrtovanju razvoja občinske energetske politike. 
V njej so poudarjeni načini in ukrepi, s pomočjo katerih obči-
na zagotavlja svojim občanom in podjetjem učinkovite, gospo-
darne in okolju prijazne energetske storitve. V okviru zasno-
ve bo najprej analizirano stanje, nato bodo primerjane možne 
alternative oskrbe, na koncu pa bodo podani ukrepi za učin-
kovito izboljšanje stanja na področju rabe in oskrbe z energi-
jo v občini.

Izgradnja trgovskega centra 
Mercator v Boštanju
Župan Janc se je s predstavniki družbe Mercator pogovarjal o 
delni spremembi projekta izgradnje njihovega trgovskega cen-
tra v obrtni coni v Boštanju. Uprava bo predvidoma v mesecu 
oktobru potrdila delno spremenjeno zasnovo. V tem času se na-
črtuje tudi obisk predsednika uprave Žige Debeljaka v Sevnici.

Zaključen popis škode na kmetijskih 
pridelkih zaradi posledic letošnje suše
Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in re-
ševanje, o predhodni oceni škode na kmetijskih pridelkih za-
radi posledic letošnje suše je Občina Sevnica od 17. do 29. av-
gusta opravila individualni popis škode. Vloge je podalo 583 
oškodovancev iz celotne občine. Občinska komisija Občine 
Sevnica je na terenu ugotovila nastalo škodo, ter podala konč-
no oceno o nastali škodi in določila stopnje prizadetosti posa-
meznih kmetijskih kultur. Komisija ocenjuje, da nastala škoda 
znaša preko 350 mio SIT. Pristojna izpostava Urada Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje je bila seznanjena s poimen-
skim seznamom oškodovancev, kot tudi s stopnjami poškodo-
vanosti kultur. Na delu je regijska komisija, ki preverja ugo-
tovljeno stopnjo poškodovanosti na posameznih kulturah in 
sprejme, zavrne ali zahteva dopolnitev posamezne vloge. Po 
regijski komisiji nastopi še državna komisija, ki pregleda in 
preuči prispele vloge, na terenu izvrši kontrolo na posameznih 
vlogah in pripravi sklepe za vlado.

Priprava regionalnega 
razvojnega programa
Občina Sevnica je v sodelovanju z Regionalno razvojno agen-
cijo Posavje organizirala delovni sestanek, ki so se ga udele-
žili člani odborov pri Regionalnem razvojnem svetu Posavje. 
Ti operativno sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega 
programa. Direktor Robert Ostrelič je predstavil celoten po-
stopek priprave RRP-ja in način dela in sodelovanja z ostalimi 
organi, ki so bili imenovani v ta namen. Predstavljen je bil tudi 
terminski plan izvajanja ter način pridobivanja sredstev s stra-
ni države in EU. V sami razpravi so bili podani nekateri predlogi 
in vprašanja, na kakšen način se lahko v RRP evidentirajo pro-
jekti tako javnega značaja kot tudi projekti fizičnih in pravnih 
oseb. Glede na to, da bo potrebno do konca meseca pripraviti 
programski del in definirati projekte, bodo v najkrajšem času 
sklicali odbore, ki bodo podali predloge in ideje za posamezna 
področja. V ta namen so bili izbrani tudi izvajalci, ki bodo po-
magali pri pripravi projektov in oblikovanju dokumenta v skla-
du z Navodili za pripravo programskega dela RRP.

Priprava lokacijskega načrta  za poslovno 
trgovski center

V Kulturni dvorani v Sevnici je 
bila prva prostorska konferen-
ca v zvezi priprave občinske-
ga lokacijskega načrta (OLN) 
za poslovno – trgovski cen-
ter ob Kvedrovi cesti v Sev-
nici. Namen prostorske kon-
ference je bila pridobitev in 
uskladitev priporočil, usme-
ritev in legitimnih interesov 
lokalne skupnosti, gospodar-
stva in interesnih združenj 
ter organizirane javnosti. Iz-
delovalec OLN, podjetje AR 
PROJEKT d.o.o. iz Sevnice, je 
predstavil osnutek programa 
priprave lokacijskega načrta 
in variantna rešitev prostor-
ske ureditve. V mestu Sevni-
ca, med obstoječo regionalno 
cesto R3-679 Radeče-Breg-
Sevnica- Brestanica, lokalno 
zbirno mestno cesto ter goz-
dom s posebnim namenom na 
vzhodni strani je območje, ki 
je z urbanističnega in arhitek-
turnega vidika neurejeno. Na 
jugozahodnem delu območ-
ja je teren izravnan, na tem 
mestu je do rušitve stal šport-
ni dom TVD Partizan. Na ob-
ravnavanem območju so zgra-

jeni objekti, ki delno niso več 
v funkciji, prostor ni program-
sko definiran, na trgu pa se 
kaže interes za gradnjo po-
slovno-trgovskega centra. 
Predvideni prostor je potreb-
no definirati ter umestiti nove 
objekte z vso potrebno pro-
metno, komunalno in energet-
sko infrastrukturo. Predvide-
no območje urejanja obsega 
1 ha površin, že izvedenih po-
segov v zaščiten gozd je bilo 
za 380 m2, novi poseg v gozdni 

rob pa bi zajemal še dodatnih 
750 m2 površine. Po končani 
gradnji objektov bo potreb-
no izvesti novo parcelacijo in 
na nezasedenem prostoru po-
novno vzpostaviti status gozda 
s posebnim namenom v mestu 
Sevnica. Po končani predsta-
vitvi osnutka programa pripra-
ve in variantne rešitve so pri-
sotni udeleženci prostorske 
konference podali svoja pri-
poročila in usmeritve na pred-
videno prostorsko ureditev. 

Zakon o financiranju občin
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
na čelu z ministrom dr. Ivanom Žagarjem, pripravlja nov zakon 
o financiranju občin. Ta je trenutno v medresorskem usklaje-
vanju. Novi zakon ohranja nekatere dobre rešitve iz sedanje-
ga, nova formula financiranja pa vsebuje celo vrsto specifik, 
povezanih z različnostjo občin in posledično ureja bolj pravič-
no financiranje lokalnih skupnosti s strani državnega proraču-
na. Poslanci, ki so hkrati tudi župani, zelo dobro poznajo mo-
del financiranja občin, zato so spremembam v večini primerov 
zelo naklonjeni ter so se aktivno vključili v pripravo zakona. Po 
besedah župana Janca bo zakon, če bo sprejet v predlagani ob-
liki, ugodnejši tudi za občino Sevnica.

Gospodarstveniki iz občine Sevnica so se vabilu župana 
odzvali v velikem številu
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Primož Kozmus ponovno proti 
svetovnemu vrhu
Po skoraj dveletnem premoru zaradi poškodbe hrbta se je v letošnji sezoni na atletska prizorišča po-
novno vrnil naj atlet Slovenije v letih 2003 in 2004 Brežičan Primož Kozmus. Po petem mestu na sve-
tovnem prvenstvu v Parizu 2003 in šestem na olimpijadi v Atenah 2004 je Primož na nedavnem evrop-
skem atletskem prvenstvu v Goeteborgu osvojil sedmo mesto, njegov  cilj pa je ponovna priključitev v 
sam svetovni vrh metalcev kladiva.

Poškodba hrbta, ki je Primoža 
prisilila v skoraj dveletno mi-
rovanje, je po Primoževih be-
sedah popolnoma sanirana, 
tako da se lahko po daljšem 
času osredotoča zgolj na tre-
ninge in rezultate. Tako dolga 
odsotnost s tekmovališč seve-
da pri vsakem športniku pusti 
določene posledice, a je Pri-
mož s svojo letošnjo sezo-

no zadovoljen in jo ocenju-
je kot zelo uspešno. Zelo je 
vesel, da se je vrnil na nivo, 
da lahko konkurira najboljšim 
svetovnim metalcem kladiva. 
Za naslednjo sezono pa upa, 

da bo še boljša od letošnje in 
da mu bodo ponovno uspevali 
brezhibni meti preko magič-
ne osemdesetmetrske znam-
ke, kar se v zadnjih sezonah 
kaže kot mejnik za doseganje 
kolajn na največjih tekmova-
njih. Izjema ni bilo niti ne-
davno končano evropsko pr-
venstvo v Goeteborgu, kjer so 
– z izjemo Japonca Murofušija 

- nastopili vsi 
najboljši me-
talci kladiva. 
Primož pravi, 
da bo konku-
renca drugo 
leto na sveto-
vnem prven-
stvu še za od-
tenek hujša.
S svojo uvr-
stitvijo v Go-
eteborgu, ko 
je v velikem 
finalu osvojil 
sedmo mesto, 
je Primož za-
dovoljen. Po-
udarja, da si 
pred sezono 
takšne uvr-
stitve ni obe-
tal, a je bil 
tokrat na nje-

govi strani tudi kanček sre-
če. Ob zaljučku letošnje pa 
so njegovi pogledi že vpeti v 
naslednjo sezono, katere vr-
hunec bo svetovno atletsko 
prvenstvo.  S svojim dolgolet-

nim trenerjem Vladom Kevom 
za naslednjo sezono priprav-
lja nekaj sprememb v načinu 
treningov, saj v ekipo priha-
ja Primožev sparing partner, 
kar bo pripomoglo k boljšim 
rezultatom. Za svetovno pr-

venstvo ima Primož že izpol-
njeno normo, poudarja pa, da 
na svetvnem prvenstvu cilja v 
sam svetovni vrh.

Robert Sajovec

Kozmus je na finalu mednarodne lige Atletske zveze 
Slovenije v Celju z metom 78,41 m osvojil drugo me-
sto. Zmagal je Madžar Krisztian Pars z izjemnim me-
tom 82,45 m, kar je drugi izid sezone na svetu. Se je pa 
Kozmus veselil zmage v skupnem seštevku lige, za kar 
je prejel ček v višini 525.000 tolarjev bruto.
Nekaj dni pred tem je Kozmus nastopil tudi na finalu 
svetovne atletske sezone v Stuttgartu. Nastop mu ni 
najbolje uspel, saj je orodje vrgel le 76,39 metrov da-
leč in osvojil zadnje, osmo mesto. Zmagal je Japonec  
Murofuši pred Belorusom Tihonom in Madžarom Parsom, 
vsi z meti preko 80 metrov.

Primož Kozmus med metom

Primož Kozmus in Vlado Kevo, dvojec, ki kljub že 
doseženim velikim dosedanjim uspehom vrhunec 
napoveduje v naslednjih sezonah.

Kerin dobro pripravljen na 
svetovni pokal
V poletni seriji plavalnih maratonov po hrvaški obali je pla-
valec krškega Celulozarja Rok Kerin na zadnji tekmi v Rovinju 
zmagal. Na 5.600 m dolgi progi je z rezultatatom 1:07:11 po-
stavil tudi nov rekord proge. Rok je v zaključku tekme pokazal 
pravo borbenost, ko se je zadnjih 300 metrov pred ciljem bo-
ril še z dvema plavalcema za zmago in bil od njiju močnejši za 
en zavesljaj. Kerin bo konec septembra in v začetku oktobra 
nastopil na tekmah za svetovni pokal v daljinskem plavanju v 
Shantouju, Hong Kongu in Singapurju. Želi si vsaj eno uvrstitev 
do desetega mesta.

Krški veterani še vedno v formi
V sklopu dnevov slovenskega plavanja je v Kopru potekalo tudi 
veteransko državno prvenstvo v plavanju, ki so se ga udeleži-
li trije nekdanji krški plavalni šampioni. Uspehe iz mladostnih 
let so vsi trije nadgradili z zmagami v svojih veteranskih kate-
gorijah, saj je Franc Čargo zmagal na 50 in 100 m prosto, An-
drej Škafar na 200 m mešano in 50 m delfin, Borut Mlakar pa je 
na 100 m prsno in 100 m prosto. 

Olimpov kronometer
KK Olimp 2004 Krško je organiziral 4. odprti kronometer za po-
kal Mladinske športne zveze Posavja, ki se ga je udeležilo 16 
kolesarjev in kolesark iz šestih klubov. Pri moških do 45 let je 
zmagal Rok Grilc (KK Olimp) pred Milošem Prijateljem (KK Špri-
kla Krško) in Matjažem Golobom (KK Olimp), pri moških nad 45 
let pa Alojz Levičar (KK Šprikla Krško) pred Dušanom Vodlanom 
in Romanom Blatnikom (oba KK Olimp). Pri ženskah je zmaga-
la Nina Mandl pred Tamaro Komočar in Iris Prevejšek (vse Mul-
tisport klub Krško).

Bron Lukčevega para
Na državnem prvenstvu v kombinaciji desetih plesov v Kranju sta 
nastopila tudi dva para plesnega kluba Lukec. Jan Gajski in Anja 
Bobnič sta med pionirji osvojila bronasto medaljo, med mladinci 
pa sta se Tomislav Kostevc in Eva Radej uvrstila na deseto mesto.

Atletski miting v Brežicah
BREŽICE - Na atletskem štadionu pri ETrŠ Brežice je 6. septem-
bra potekal že 21. mednarodni atletski miting za veliko nagra-
do Atletske zveze Slovenije, na katerem je med 150 atleti iz 
Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije, Bolgarije in Slovenije na-
stopilo tudi nekaj udeležencev nedavnega evropskega prven-
stva. Domačin Primož Kozmus je z metom 77,24 m zmagal v 
metu kladiva, Brigita Langerholc v teku na 400 m, Rožle Pre-
zelj v skoku v višino, Andrej Batagelj v troskoku in Jan Žumer 
v teku na 100 m. Nastopilo je tudi precej drugih brežiških at-
letov, ki so se dobro odrezali. V metu krogle je ob odsotnosti 
zaradi poškodbe Mira Vodovnika slavil Marko Špiler pred Mitjo 
Žalacem, Maja Petan je bila druga v teku na 100 metrov z ovi-
rami, tretja mesta so osvojili Rok Deržanič v teku na 110 me-
trov z ovirami, Mateja Drobnič v skoku s palico, Maruša Derža-
nič v troskoku in Lucija Križnik v metu kladiva, v tej disciplini 
je bila Barbara Špiler četrta, Sabina Planinc pa je bila peta na 
3000 metrov z zaprekami. Atlet AK Sevnica Borut Veber je bil 
drugi v teku na 1500 m, Vid Zevnik pa deseti.

Brežiški borci v slovenskem vrhu

Člani TBK Brežice so se udeležili državnega prvenstva v kikbok-
singu. Žiga Hervol (kat. -67 kg) je bil drugi v tajskem boksu, 
Aleksander Zupančič (kat. -71kg) prvi v tajskem boksu in tretji 
v full kontaktu, Viljem Pirnat (kat. -75 kg) je zmagal v tajskem 
boksu in bil tretji v full kontaktu, Rožle Jazbinšek (kat. -81kg) 
je zmagal tako v tajskem boksu kot v full kontaktu, Klemen Go-
rišek (kat. -86 kg) je bil drugi v tajskem boksu in prvi v full kon-
taktu, Tomaž Simonič (kat. +91 kg) je bil drugi v tajskem bok-
su, Tomislav Lukšič (kat. +91 kg) pa tretji v full kontaktu.
 
Sedem medalj za brežiške karateiste
Tekmovalci Karate kluba Brežice so nastopili na mednarodnem 
karate turnirju v Kranju. Na tekmovanje so odšli Petra Planinc, 
Viktor Kopinč, Jože Ferenčak, Rem Vojvoda, Bruno Budič, San-
di Petelinc, Aljaž Petančič in Laura Kodrič-Cirjak. Prvo mesto 
je osvojila Petra Planinc, Jože Ferenčak je osvojil dve drugi 
mesti, tretji pa so bili Rem Vojvoda, Viktor Kopinč, ekipa mlaj-
ši kadetov v postavi Kopinč, Vojvoda in Bruno Budič in ekipa 
mladincev v postavi Ferenčak, Sandi Petelinc in Aljaž Petančič. 
Štirje Brežičani (Planinčeva, Kopinč, Ferenčak in Petelinc) so 
si izborili tudi nastop na svetovnem prvenstvu za dečke, kade-
te in mladince, ki bo oktobra v Romuniji.

NK Krško niza zmage
Krški nogometaši so očitno ujeli odlično formo, saj so dosegli že 
tri zaporedne zmage. Po uspehu na gostovanju v Kidričevem so 
na domačem igrišču kar s 5:2 premagali ekipo Triglav Gorenjska 
iz Kranja (po dva gola Brdik in Pilipovič, enega Lukačić). Zadnjo 
soboto pa so presenetljivo z 2:1 zmagali še v gosteh pri Rudarju 
Velenje. Spet sta zadela Pilipovič in Lukačić. Krško na četrtem 
mestu na lestvici zaostaja le za Livarjem, Bonifiko in Tinexom. 

Tekači na 110 metrov z ovirami

Glaser na Ironmanu v Monacu
Nekdanji rokometni reprezentant Bruno Glaser, zdaj pa član 
Multisport kluba Krško, se je 3. septembra udeležil Ironman 
tekme v Monacu, ki je šte-
la tudi za kvalifikacijo na fi-
nalno tekmo za Ironman na 
Havajih. Tekmovalci so mo-
rali premagati polovične raz-
dalje Ironmana: 1,9 km pla-
vanja, 90 km kolesarjenja ter 
mali tekaški maraton 21,1 km. 
Gre za eno najmočnejših Iron-
man tekem v Evropi in na sve-
tu, udeleženci pa so bili iz 
celega sveta, tudi 50 profesio-
nalcev. Glaser je glede na svo-
jo kratko triatlonsko zgodovi-
no (s tem športom se ukvarja 
šele dobro leto) svoj cilj izpol-
nil že s končanjem te ekstrem-
ne vzdržljivostne preizkušnje,  
ob tem pa je zasedel odlično 
30. mesto v svoji starostni ka-
tegoriji ter skupno 162. me-
sto med več kot 700 tekmoval-
ci. Progo je premagal v času 5 
ur, 19 minut in 24 sekund. To je bila za Glaserja druga letošnja 
Ironman preizkušnja na polovičnih razdaljah, prvo je opravil v 
maju v avstrijskem Gradcu. Za naslednje leto pa načrtuje ude-
ležbo na Ironmanu v Švici, kjer so razdalje 3,8 km plavanja, 180 
km kolesarjenja in 42,2 km teka.

Bruno Glaser ob prihodu v 
cilj v Monacu

Štajerca postavila nov rekord
BREŽICE - Boštjan Simonič in Cvetko Ljubič iz Strelskega dru-
štva Kidričevo sta na  3. mednarodnem strelskem maratonu 
v streljanju z zračno pištolo v dvorani Mladinskega centra v 
Brežicah  kar za 163 krogov izboljšala doslej najvišji sveto-
vni dosežek v 24-urnem tarčnem streljanju z zračno pišto-
lo. Simonič je pri rekordnem dosežku  udeležen že drugo leto 
zapored, saj je pri lanskoletnem podvigu sodeloval skupaj z 
bratom Simonom. Štajerca sta s povprečno vrednostjo posa-
meznega strela 9,42 od 10 možnih krogov postavila nov mej-
nik v tekmovanju  za  rekord, katerega pravila so leta 2004 
utemeljili v Strelskem klubu  Brežice. Simonič in Ljubič sta 
s skupno 1450 streli v 24. urah zadela 13.652 krogov. Poleg 
omenjene dvojice so v Brežicah nastopili še  Peter Tkalec iz 
Rečice pri Laškem in Vinko Srečko iz Trzina,  Robert Feren-
čak in Srečko Vidmar iz Brežic ter prvič tudi gosta iz Hrvaške, 
Vlatka Pervan in Robertino Zgombić, ter dvojica v streljanju z 
zračno puško Luka Avberšek (SD Mrož Velenje) in Boštjan Žlak 
(SD Portorož). Za organizacijsko plat maratona  je tudi tokrat 
poskrbel Brežičan Robert Ferenčak.

Plezalci, vabljeni na steno!
Posavski alpinistični klub vabi vse učenke in učence ter dijakinje in 
dijake, ki se želijo ukvarjati s športnim plezanjem, da se vpišejo v 
šolo športnega plezanja, ki poteka na umetni plezalni steni v telo-
vadnici OŠ Brestanica. Krožek vodijo izkušeni inštruktorji športnega 
plezanja, poteka pa vsak torek od 15:30 do 17:00 in četrtek od 16:
00 do 17:30, ko se lahko vpišete tudi v šolo športnega plezanja.

Zevnik dvakratni pionirski prvak
Na dvodnevnem atletskem državnem prvenstvu za pionirje v 
Ljubljani so atleti AK Sevnica osvojili tri medalje. Z dvema 
zlatima medaljama, na 1000 in 3000 m, se je izkazal Vid Zev-
nik, Miha Povšič pa je dodal bron na 1000 m. 
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Počitniška skupnost Krško - 50 let Materade Poreč in 30 let Turističnega naselja Bučanje v Nerezinah 

Spominjajo se, povedali so nam...
S spomini Adama Vahčiča in Silva Gorenca, ki sta bila tesna sodelavca Milana Štajnerja in sta odigrala pomembno vlogo pri nastajanju Turističnega naselja Bučanje, za-
ključujemo s serijo objav o Počitniški skupnosti Krško. Upamo, da smo vam dobro predstavili čas pionirstva in razvoj delavskega turizma, katerega še danes uresničuje 
Počitniška skupnost Krško v naselju Bučanje. Prijetno branje in nasvidenje naslednje leto v Nerezinah! 

Adam Vahčič, nekdanji 
član Upravnega 
odbora PSK in 
nekdanji predsednik 
Medobčinskega 
sindikata Posavja

V Materadi Poreč je postalo 
premalo prostora in tudi zem-
ljiško – knjižno objekt ni bil 
urejen, zato je bilo potreb-
no poiskati novo lokacijo. Z 
Milanom Štajnerjem, velikim 
optimistom in glavnim inicia-
torjem vsega,  smo odšli z av-
tobusom najprej v Umag, ven-
dar nam lokacija ni bila všeč. 
Bil je mesec februar pred 
kakšnimi 35 leti. Nato je Mi-
lan preko nekega mornarja 
izvedel za prostor v Nerezi-
nah. Prišli smo na prostor da-
našnjega naselja, kjer je bilo 
vse zaraščeno. Odločitev za 
to ozemlje je bila zelo tež-
ka, saj je bilo na otoku, imelo 
pa je obalo in lepo vodo. Veči-
na nas je bila skeptičnih, ven-
dar je bil Milan res optimist in 
prepričan v to lokacijo in tako 
smo se odločili za Nerezine. 
Bil sem predsednik krškega 
sindikata in Medobčinskega 
sindikata za Posavje. Pripra-
vili smo razpis tudi za obči-
ni Brežice in Sevnico, ven-
dar z njihove strani ni bilo 
preveč interesa, razen posa-
meznih podjetij. Razmišljali 
smo, kako začeti z izgradnjo, 
ker na ozemlju ni bilo vode. 
V  Malem Lošinju je bil potem 
sklenjen dogovor, da se za-
ključi izgradnja vodovoda od 
Vranskega jezera do Nerezin 
in veliko vprašanje je, kdaj bi 

bil vodovod sploh zgrajen, če 
tedaj ne bi prišla v Nerezine 
PSK. Zainteresirani za začetek 
gradnje so se zbrali, vodovod 
se je zgradil in voda se je spe-
ljala do Nerezin. 
Ker smo imeli slabe izkuš-
nje s Porečem, je Milan last-
ništvo zemljišča urejal z raz-
nimi pravniki. To ni bilo lahko 
delo, saj je bilo veliko lastni-
kov zemljišč v tujini, nekaj 
zemlje pa je bilo tudi občin-
ske. Uspelo mu je pridobi-
ti 15 hektarjev in približno 
dva kilometra obale, kar je 

bilo tudi knjiženo na Počitniško 
skupnost Krško. Dobili smo geo-
metre, da so začeli s parcelaci-
jo, sekali smo grmičevje in iska-
li takšne člane skupnosti, kot so 
gradbinci, električarji, gozdar-
ji itd., da se je določilo, kaj se 
bo ali ne bo posekalo. Prav tako 
se je vse pognojilo, ker je bilo to 
zemljišče skoraj puščava, zaras-
la z osatom. Če danes pogledaš 
to naselje, ni prav nič podobno 
zemljišču tedaj. 
Z velikim zanosom se je začelo z 
gradnjo montažnih hišic. Potreb-
na je bila dobra organizacija, 
različen material se je dovažalo 
vse od Reke, pa tudi z našega ob-
močja, s trajekti, saj na Lošinju 
praktično ni bilo mogoče dobiti 
ničesar. Naselje je bilo zgrajeno 
čisto iz nič, a z velikim zanosom. 
Začela so se zbirati sredstva pre-
ko sindikatov in sklada skupne 
porabe ter regresov kolektivov, 
ki so urejali tudi okolico tipskih 
hiš. Ker so bile težave z elektri-
ko, je stekla tudi elektrifikaci-

ja, pri čemer, moram poudari-
ti še enkrat, je bil Milan Štajner 
garač in dober organizator. Ni se 

odstopalo od določenih načel in 
ni se razpravljalo, kaj bi kdo rad. 
Milan je vztrajal pri enakem na-
činu življenja, kot na primer: 
vsak si bo pač kuhal sam, raz-
poreditev prostorov po hišicah 
bo enaka, dovolil je le različno 
notranjo opremljenost, kakor si 
bo kdo uredil, tako bo pač imel. 
Tako so se poleg posavskih občin 
pojavili interesenti tudi iz osta-
le Slovenije, predvsem močnej-
ša podjetja in kolektivi, ki so, v 
kolikor niso prodali, verjetno še 
danes tam. 
Nerezine so dobile sodoben 

zdravstveni dom, mi v Počitni-
ški skupnosti pa smo na ta ra-
čun imeli vedno na razpolago 
reševalno vozilo. V naselju so 
bili organizirani tudi gasilci in 
ko je gorelo na Cresu, so gasi-
li tudi naši, v nočnem času pa 
je bila v naselju celo vzpostav-
ljena nočna straža oziroma de-
žurstva za morebiten požar. Jaz 
sem z družino letoval v naselju 
najmanj dvajsetkrat. Spomnim 
se tudi, da je enkrat nerezinski 
župnik naslovil vlogo na PSK, če 
bi lahko kaj prispevali za župni-
jo. Čeprav so bila mnenja okoli 
tega različna, je Milan kot dober 
strateg rekel: „Veste kaj, tudi 
nekaj naših ljudi zahaja v cer-
kev. Dajmo nekaj za dušni mir 
njihovih in naših ljudi.“. In že to 
kaže na to, kako širok in moder 
človek je bil.
V naselju je bilo poskrbljeno 
tudi za večerno družabno življe-
nje. Na deset dni so se menjava-
le glasbene skupine ali individu-
alni glasbeniki, zgrajeno je bilo 

plesišče, ljudje so za dobro raz-
položenje prinesli od doma do-
mačo kapljico, pa tudi sami kak-
šen inštrument, nastopale so 
tudi dramske skupine. Počitni-
ška skupnost je imela dejansko 
velik posluh tudi za naraščaj. 
Za otroke je bil zgrajen bazen, 
v katerega se je črpala morska 
voda, in veliko otrok je ravno v 
njem prvič splavalo. Kasneje so 
bile postavljene še gugalnice in 
igrala. Izredno delaven in zav-
zet je bil Franci Boncelj, ki je 
bil vzdrževalec v naselju, in je 
tako rekoč noč in dan skrbel za 
vse ter odpravljal okvare.
Skratka, tedaj je bila možnost 
letovanja dana pravzaprav vsem 
zaposlenim, tudi tistim z nizkimi 
osebnimi dohodki.

Silvo Gorenc, nekdanji 
predsednik skupščine 
Občine Krško in nekdanji 
direktor podjetja Videm
Letos mineva 30 let, odkar je 
prvi delavski turist iz Krškega 
nastopil svoje letovanje v Ne-
rezinah oziroma v naselju Bu-
čanje. Tedaj sem bil predsed-
nik krške občinske skupščine in 
kasneje tudi direktor podjetja 
Videm, tako da sem razvoj tu-
rističnega naselja spremljal od 

njegovega začetka do izgradnje 
v celoti. Moram povedati, da je 
bil to projekt delavskega turiz-
ma, ki je bil zanimiv in atrak-
tiven za celotno tedanjo Jugos-
lavijo. Šlo je za dva temeljna 
cilja: kot prvo, da lahko vsak za-
posleni, ne glede na njegov ma-
terialni položaj, uživa svoj letni 
dopust na morju, in drugo, da je 
okolje, kjer bo užival dopust, na 
nekem višjem nivoju kot do te-
daj. Tedanji delavski počitni-
ški domovi so bili namreč bolj 
skromni, v tem projektu pa je 

šlo za to, da je standard bivanja 
oziroma dopustovanja na bistve-
no višjem nivoju.
O tem projektu seveda ni mogoče 
govoriti, če se posebej ne pouda-
ri vloga pokojnega Milana Štaj-
nerja, ki je bil duhovni oče, av-
tor projekta in njegov izvajalec. 
Potrebno si je namreč predstav-
ljati, kakšno vizijo ima človek, 
ki sodeluje in se odloča o naku-
pu 15 hektarjev neke zaraščene 
in zapuščene površine, ob sicer 
lepi obali, in iz nje v določenem 
času ustvari prelepo in funkcio-
nalno dobro počitniško naselje. 
To je bil Milan Štajner! In osebno 
menim, da bi si v Krškem zaslužil 
spominsko obeležje.
Seveda akcija ne bi uspela, če ne 
bi bilo izredno dobrega sodelova-
nja tedanje občinske skupščine, 
delovnih organizacij in podje-
tij. Občina je sodelovala v okvi-
ru svojih zmožnosti,  sodelovala 
so podjetja predvsem s sredstvi 
skupne porabe, seveda tudi na 
račun materialnih stroškov, ki so 
jih tako ali drugače opravičeva-
la za to izgradnjo. Sodelovali pa 
so tudi zaposleni s prostovoljnim 
delom, v ta neman pa se je od-
vajal tudi sredstva, namenjena 
njihovim regresom. Občina Kr-
ško oziroma Posavje je v teh ka-
pacitetah sodelovalo s približno 

30 % vseh ležišč. Približno toliko 
so tudi investirale delovne orga-
nizacije na novomeškem podro-
čju, v preostalem delu pa pod-
jetja s področja cele Slovenije, 
s poudarkom na štajersko – ptuj-
sko območje. To so bili glavni in-
vestitorji in hkrati tudi uporab-
niki tega počitniškega naselja. 
Kapacitete so zelo hitro narašča-
le, pred 30 leti je bila zgrajena 
tako imenovana „prva cesta“, ki 
je imela 100 ležišč, iz tega števi-
la smo kasneje prešli na 1.500 le-
žišč, tako da se je od prvotnega 
naselja v tedanjem jedru naselje 
razširilo na širše območje.
Odgovornost in vizionarstvo po-
kojnega Milana Štajnerja je tudi 
v tem, da je imel vedno ob sebi 
arhitekta, ki je določal gabarite 
in razporeditev prostorov, tako 
da ni bilo nikakršnih divjih gra-
denj in nespametnih rešitev, vse 
se je zlilo v celoto in neke narav-
ne danosti: to čudovito obalo, 
otok in vse ostalo. Posebno velja 
poudariti odnos, ki smo ga ime-

li z vasjo Nerezine, ki so bile te-
daj le skromna vas z malo luko in 
ladjedelnico, skoraj popolnoma 

brez komunalne opreme. Prihod 
Počitniške skupnosti Krško v to 
področje je posledično povzro-
čil nagel razvoj Nerezin v moder-
no turistično naselje s tem, da so 
novi investitorji pomagali uredi-
ti vodovod in komunalne objek-
te, zdravstveno ambulanto, celo 
šolo, trgovino itd. Seveda pa niso 
zanemarljive niti posredne ko-
risti, ki so jih imeli tamkajšnji 
obrtniki in drugi  v zvezi z izgrad-
njo tega naselja. Ti odnosi so bili 
ves čas korektni, dobri odnosi so 
bili tudi z Občino Mali Lošinj, ki 
je v tem okviru reševala tekoče 
administrativne probleme. Seve-

Rekreacijski del naselja, foto: arhiv PSK
Počitniška hišica, foto: arhiv PSK

Panorama Nerezin do Osorja, spodaj levo zaliv Bučanje z otočkom, foto: Sergio Gobbo

da pa je na drugi strani potreb-
no poudariti tudi dejstvo, da je 
imela občina od tega naselja 
tudi koristi oziroma jih ima še 
danes. Dobro poslovanje, ki ga 
ima Počitniška skupnost v Ne-
rezinah, vključuje tudi določe-
ne dajatve, ki se stekajo v nji-
hov občinski proračun.
Ne morem pa mimo dejstva, 
da je lastnina enega največjih 
lastnikov kapacitet, to je bilo 
podjetje Videm, ki je pose-
dovalo okoli 50 stanovanjskih 
enot, doživela ob spremembi 
sistema neko usodo, ki ni bila 
v pričakovanju zaposlenih. Po-
čitniška lastnina  podjetja Vi-
dem je bila na dražbi prodana 
nekemu podjetju iz Ljubljane, 
to podjetje pa je potem raz-
prodajalo te hiše posameznim 
fizičnim osebam in pri prometu 
s temi nepremičninami je na-
stal tudi dober zaslužek za vse 
tiste, ki so se z njim ukvarja-
li. Nekdanjim zaposlenim osta-
ne grenak priokus ob dejstvu, 
da so postali lastniki teh hišic 
tisti, ki se zanje niso ničemur 
odpovedovali ali vlagali, kot so 
to storili delavci podjetja Vi-
dem. Videm je velik del skla-
da skupne porabe vlagal v te 
kapacitete, Videm je z vzdr-
ževalnimi stroški in prostovolj-
nim delom  kvalitetno urejeval 
kompletno področje Bučanja, 
ne samo okoli svojih počitni-
ških hišic, temveč v celoti. Ob 
tem ima danes še v lasti dve ali 
tri hišice, ki so jih odkupili na-
zaj in so v lasti sindikata, ter 
dve ali tri hišice v lasti upra-
ve. In to je vse, kar je od tega 
ostalo. Pravzaprav vsi tisti, ki 
so vlagali v te kapacitete, da-
nes nimajo nič od tega in če 
se v naselju pojavijo kot turi-
sti, so kot tujci. Toda kaj ho-
čemo. To je logika kapitalizma 
in seveda gre za napačno reši-
tev v tistem trenutku, ko zara-
di nerazumevanja stvari dru-
gačna rešitev ni bila možna, 
pa čeprav danes vidimo, da so 
bile tedaj možnosti za lastni-
njenje drugačne, da bi lahko 
sodelovali zaposleni v podjet-
ju Videm.

Danes je približno četrtina 
teh hišic v lasti fizičnih oseb, 
približno 75 odstotkov pa je 
v lasti pravnih oseb, se pra-
vi podjetij, ki kapacitete raz-
porejajo po svojih potrebah za 
svoje zaposlene ali kako dru-
gače. Danes se v celoti o oce-
ni preteklega obdobja elimini-
rajo pozitivne stvari in če je 
v neki meri še razumljivo, da 
to dela sedanja slovenska po-
litična struja, ki zelo nega-
tivno ocenjuje vse, kar se je 
v preteklosti dogajalo, je še 
bolj čudno, da se tega odreka-
jo tudi desni levičarji.
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Nadino skrivnostno žarenje
DOBOVA – Kulturno društvo »Franc Bogovič« je pripravi-
lo vpogled v pesniški prvenec svoje članice Nade Srpčič, 
ki ga je avtorica naslovila »Skrivnostno žarenje«, kar je 
– po besedah predsednika Draga Iljaša – po knjigi Branka 
Bogoviča »Mlajši tega ne vedo« druga društvena knjižna 
izdaja. Nadino poezijo sta s prebiranjem odkrivali Anti-
ca Marijanac in Špela Ravnikar in jo je s petjem izbranih 
pesmi pospremil Mešani pevski zbor društva.

Anin glasbeni večer v tonih 
domačih izvajalcev
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V cerkvici sv. Ane se je v organiza-
ciji Kulturnega društva in leskovške župnije 15. septembra 
pod večer zvrstil že tretji glasbeni večer v letošnji poletni 
sezoni. Tokrat sta se obiskovalcem in domačinom predsta-
vila domača instrumentalna izvajalca, in sicer Robert Pirc 
z bas klarinetom in Branimir Biliško z izvajanjem klavirskih 

skladb. Obema, tako Pircu kot Bilišku je skupno, da kot in-
strumentalna profesorja poučujeta na krški glasbeni šoli. 
Pirc je tu, pri prof. Dragu Gradišku, tudi začel svojo glasbe-
no pot, ki jo je zaključil z diplomo iz klarineta na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani in se zatem izpopolnjeval še v tujini na 
bas klarinetu, ki je na solističnih odrih še precej redek. Ro-
bert Pirc je član več glasbenih skupin, med drugim domače 
zasedbe kvarteta klarinetov ClariFour, ki se je uveljavila v 
slovenskem prostoru kot eden najboljših pihalnih sestavov, 
uspešno pa nastopajo tudi v tujini. Prof. Branimir Biliško je 
diplomiral in magistriral na klavirju na Glasbeni akademiji 
v Zagrebu, odkoder tudi prihaja, čeprav ga lahko po šest-
najstih letih službovanja in poučevanja v Krškem prišteva-
mo že med domače ustvarjalce. Zelo uspešno nastopa tudi 
kot solist, med drugim je soliral v zagrebški Filharmoniji. 
Pirc in Biliško sta na Aninem glasbenem večeru izvajala dela 
skladateljskih svetovnih mojstrov: Bacha, Marcella, Rassea, 
Semler – Collerya, Bozza, Tisa in Rabauda. B. M.

Robert Pirc in Branimir Biliško med nastopom

Slikarska kolonija v 
Šentjanžu
ŠENTJANŽ – V Šentjanžu, majhni vasici med do-
lenjskimi griči, je od 15. do 17. septembra po-
tekala slikarska kolonija PORTAL ANA ŠENTJANŽ 
2006, kjer je sodelovalo osem slikarjev iz različ-
nih krajev Slovenije.

Na tridnevni slikarski koloniji slabo, deževno vreme ni motilo 
umetnikov pri slikanju v naravi. Tako so nastale čudovite podo-
be Šentjanža z okolico ter izvrstna tihožitja, kjer močne barve 
poudarjajo lepoto naslikanega. Na letošnji, drugič zapovrstjo 
organizirani slikarski koloniji (lansko jesen se je odvijala prva 
in doživela precejšnje zanimanje za sodelovanje med slikarji), 

so sodelovali: Danja Bajc iz Novega mesta, Mojca Kovač z Ra-
ven na Koroškem, Tanja Tramšek iz Šentjurja pri Celju,  Moj-
ca Vilar iz Domžal, Bojan Sumrak iz Radeč, Tone Sveršina z 
Dol pri Litiji,  Franc Železnik iz Pirana ter Jože Svetina iz Šo-
štanja.  
Uradni zaključek z razstavo likovnih del in avkcijo le-teh se bo 
odvijal v petek, 29. sept., v prostorih gostilne Repovž v Šent-
janžu, kjer so umetniška dela že na ogled. Del zbranih sredstev 
z avkcije bo šlo v dobrodelne namene. 

Smilja Radi

Udeleženci Portala Ana Šentjanž 2006 in lastnica 
Galerije Ana Breda Drenek Sotošek (tretja z desne). 
Foto: Franci Sotošek.

Vsi septembri Maksa Pleteršnika
PIŠECE – Pred tednom dni so nad Pleteršnikovo rojstno hišo odprli prenovljeno Pleteršnikovo zidanico 
in tako sestavili še en kamenček v kulturnem mozaiku ob ohranjanju Pleteršnikove dediščine.

Maks Pleteršnik je živel in 
ustvarjal v Pišecah, kjer je na-
stajal tudi njegov veliki slo-
vensko nemški slovar, ki ga je 
prvič izdal meseca septembra, 
v septembru je umrl in sep-
tembra so proglasili njegovo 
domačijo za kulturni spome-
nik. Pleteršnikovi dnevi tako 
potekajo meseca septembra 
in letos so jih obeležili že dva-
najstič. V ta namen je bila v 
njegovi rojstni hiši organizi-
rana celodnevna slovesnost, 
ki jo je pripravilo Društvo za 
varovanje materinega jezika, 
naravne in kulturne dediščine 
Maksa Pleteršnika. Predstavili 
so tretjo izdajo Pleteršniko-
vega slovensko-nemškega slo-
varja, ki je izšel tudi na CD-
ju. Srečanja se je med drugimi 
pomembnimi gosti udeležil 
tudi dr. Jože Toporišič.

V popoldanskem času pa so na 
hribu nad hišo odprli Pleterš-
nikovo zidanico. Predsednica 
društva Marjanca Ogorevc je 
ob tem dejala, da je to zidani-
ca, v kateri je Pleteršnik pet-

najst let pisal svoj slovar, ob 
tem pa ustvarjal še druga dela 
ter v njej tudi umrl, zato se ji 
zdi zelo pomembno, da so se 
lotili prenove in jo izpeljali do 
konca, čeprav ostajajo neka-

Ivan Šeler, dr. Janez Dular in Marjanca Ogorevc pred 
otvoritvijo zidanice

Kulturni dom 
Krško 
vabi k vpisu 
abonmajev za 
sezono 2006/2007 

Modremu – večernemu in rumenemu – otroškemu abonma-
ju smo letos pridružili oranžni abonma, v okviru katere-
ga se bodo predstavili ljubiteljski ustvarjalci  iz domače-
ga okolja.

MODRI ABONMA

- En španski komad (sodobna drama) 
 SNG Drama Ljubljana
 Režija: Janusz Kica; zasedba: Ivo Ban, Milena Zupan-

čič, Nataša Barbara Gračner, Saša Pavček, Aleš Valič
- Jeklene Magnolije (komična melodrama), MGL
      Režija: Janusz Kica; zasedba: Bernarda Oman, Tanja 

Dimitrievska, Maja Boh, Jožica Avbelj, Ljerka Belak 
- Koncert opernih arij - SNG Opera in balet Ljubljana
 Solisti: Martina Zadro, Galja Gorčeva, Vlatka Orša-

nić, Ana Pusar Jerič, Mirjam Kalin, Urška Žižek Pla-
vec, Matjaž Stopinšek, Marko Kobal, Slavko Sekulić, 
Saša Čano, Branko Robinšak in Jože Vidic.

- Šah – mat (komedija) -  SNG Celje
 Režija: Dušan Mlakar; zasedba: Jagoda, Renato Jen-

ček, Rastko Krošl, Barbara Medvešček, Barbara Vido-
vič, Tjaša Železnik

- Bil je škrjanec (komedija) – Špas teater 
 Režija: Boris Kobal; zasedba: Vesna Pernarčič – Žunić, 

Gregor Čušin, Matjaž Tribušon
- Nora Nora (sodobna drama) – PG Kranj
 Režija: Dušan Mlakar; zasedba: Vesna Pernarčič – Žu-

nič, Borut Veselko, Darja Reichman, Rok Vihar

RUMENI ABONMA

- Volk in kozlički (Mini teater Ljubljana), igrano-lutkov-
na  predstava

- Palčica (Forum Ljubljana, Cankarjev dom, Mini Teater 
Ljubljana), igrano-lutkovna  predstava

- Rdeča kapica (Mini teater Ljubljana), igrano-lutkovna  
predstava

- Mrožek dobi očala (Lutkovno gledališče Maribor), lut-
kovna  predstava

- Vila malina (Lutkovno gledališče Ljubljana), lutkovna 
predstava

- Kdo je močnejši (SNG Opera in balet), balet za otroke

ORANŽNI ABONMA

- Nasvidenje nad zvezdami (komedija) - Gledališka sku-
pina DKD Svoboda Senovo

- Koncert swing in moderne jazz glasbe – Big band Krško
- Koncert klasičnega in zabavnega repertoarja – MePZ 

Viva Brežice
- Koncert filmske in scenske glasbe – Simfonični orke-

ster Glasbene šole Krško

VPIS abonmajev, od ponedeljka do petka, od 2. 10. do 13. 
10. v upravi KDK (med 9. in 12. ter 14. in 17. uro):

- za dosedanje abonente, ki želijo potrditi/obnoviti svoje 
abonmajske sedeže

 od ponedeljka, 2. 10. do srede, 4. 10. 2006
- za nove abonente 
 od četrtka, 5. 10., do petka, 13. 10. 2006

Cena MODREGA ABONMAJA

- od 8.000 sit (33,38 €) do 15.000 sit (62,60 €)
 Predstave bodo ob petkih in/ali sobotah, ob 19.30 uri.
 
Cena RUMENEGA ABONMAJA je 5.000 sit / 20,86 €

 Predstave bodo ob sredah ob 17.30 uri.
 Predstave rumenega abonmaja so namenjene otrokom od 

3. leta starosti dalje. Vstopnice za ostale obiskovalce in 
spremljevalce bodo v prodaji uro pred predstavo. 

Cena ORANŽNEGA ABONMAJA je
 
 - 6.000 sit / 25,04 € za odrasle
 - 4.400 sit / 18,36 € za študente/dijake 

Predstave bodo ob četrtkih, petkih in/ali sobotah ob 
19.30 uri.

Informacije: tel.: 07 488 01 90
http://www.car.si/kulturni-dom-kk

e-mail: info@kd-krsko.si

teri neporavnani računi, ki jih 
bodo poskušali pokriti z dona-
torskimi sredstvi. 

Na dopoldanski slovesnosti so 
s svojim programom nastopi-
li učenci Osnovne šole Mak-
sa Pleteršnika Pišece, po-
poldanskemu slovesnemu 
odprtju Pleteršnikove zidani-
ce pa je svoj glasbeni pečat 
dodala pišečka godba, zapeli 
so Pleteršnikovi ljudski pev-
ci, vrata zidanice pa sta odpr-
la dr. Janez Dular s kulturne-
ga ministrstva ter predstavnik 
KS Pišece Ivan Šeler. Prisotni 
so si ogledali obnovljene pros-
tore, nato pa je zbrane čakalo 
še prijetno druženje. 

Marija Kalčič Mirtič

Po duši skromna Nada, roje-
na v občutljivem vodnarju, je 
začela življenjsko spremljeval-
ko bolečino tkati v besede po 
očetovi smrti leta 1979, saj je 
bila prva pesem napisana prav 
zanj, čeprav je ni mogel več ne 
slišati in ne prebrati. Življenj-
ske stiske so ji nizale posebno 
ogrlico, katero je pretapljala v 
besede, jih pilila, z njimi pa 
brusila tudi svojo ranljivost.

Iz orumenelih listov so njeni 
popisani trenutki ugledali sve-
tlobo v glasilu onkoloških bol-
nikov Okno in se dotaknili src 
na različnih prireditvah, ko je 
med njimi prebirala tudi Rde-
či cvet:
»V stekleni posodi rdi cvet. 
Sam, daleč od zlobe ljudi. 
Preštevam cvetne liste, v njih 
vabljivo igra. Z roko nežno po-
tujem po cvetu. Grejem se. 

Zdravi mi zlo-
mljeno dušo 
ta žametni, 
rdeči cvet. 
Potrebujem 
sonce v cve-
tu. Po nečem 
lepem hrepe-
nim. Po ne-
kem imenu.«

S svojo poezi-
jo je sodelo-
vala na sreča-
njih JS KD Brežice, dolga leta 
je bila zelo aktivna članica KD 
Žarek Brežice, sedaj krepi al-
tovski del dobovskega pevske-
ga zbora in literarno sekci-
jo Beseda ter brežiško Ozaro, 
ker rada pomaga ljudem. Kljub 
vsemu je Nada zvesta mislim, 
da so na svetu ljudje, zaradi 
katerih je vredno živeti. Ti so, 

ko je letos vstopila v klub abra-
hamovcev, izsesali njeno skriv-
nostno žarenje v prijetni pes-
niški prvenec, ki ga je ilustriral 
Rudi Stopar, jo presenetili do 
solz, ji dali novo odgovornost, 
ko sta »na že skuhano dodala 
še začimbe« Ivana Vatovec in 
Rudi Mlinar.

N. Jenko S.

Nada Srpčič in Drago Iljaš
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Videti nevidno – skozi fotografski aparat
KRŠKO – V torek, 12. septembra 2006, so v krško Galerijo in Mladinski center po-
stavili na ogled fotografije ljubljanske umetniške fotografinje Sonje Lebedinec 
ter mladega fotografa iz Brežic Roka Rožmana. Fotografije so nastale v projektu 
Vidim nevidno.
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SVETOVNI HIT, ŠTEVILČNA 
KRIŽANKA SUDOKU, SEDAJ TUDI V 
POSAVSKEM OBZORNIKU!

Odločili smo se, da Posavski obzornik malce popestrimo in 
naredimo še bolj zabavnega in domačega, zato bomo naše 
strani enkrat mesečno popestrili s svetovnim hitom, šte-
vilčno križanko Sudoku. Za vse, ki vam je klasična križanka 
bolj pri srcu, pa brez skrbi, nagradna križanka ostane! Tako 
bomo za vašo zabavo poskrbeli vsakih štirinajst dni, enkrat 
s  Sudokujem, drugič z nagradno križanko.

ZGODOVINA SUDOKU
Človek, ki je “krivec” za Sudoku-manijo, je upokojeni sodnik 
Wayne Gould iz Hongkonga. Leta 1997 je v knjigarni na Japon-
skem kupil ugankarsko knjigo in na njeni osnovi izdelal raču-
nalniški program, ki ponuja uganko Sudoku. Sudoku je zabava 
ter izziv malim sivim celicam, ker pravila niso zapletena in za 
reševanje uporabljamo le številke od 1 do 9, zato je igra po-
stala globalen fenomen.

PRAVILA IGRE SUDOKU:
Pravilo igre je eno samo. Mrežo moramo s številkami od 1 
do 9 zapolniti tako, da bo:
   - vsaka vodoravna vrstica,
   - vsak stolpec in
   - vsak 3 x 3 kvadrat vseboval številke od 1 do 9. Kar pome-
ni, da je potrebno vpisati števila: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Vsaka številka se v določeni vrsti / stolpcu / kvadratu poja-
vi le enkrat! Danih številk v tabeli ni možno niti spremeniti 
niti premakniti. Igro rešuješ glede na dana števila. Igra ima le 
eno možno rešitev!

Sudoku številka 1:

Rešitev bo objavljena v 21. številki Posavskega obzornika.

Glasba in ples 
sproščata
SENOVO – V poletnih dneh je 
bilo v senci mogočnih kosta-
njev na vrtu gostilne Senica 
na Senovem prijetno; še po-
sebno takrat, ko so se gostje 
lahko zavrteli ob zvokih an-
sambla Labirint, ki bo letos 
praznoval 15-letnico obstoja. 
Prvi začetki segajo v hladen 
mesec december leta 1991, 

ko so začeli s prvimi vaja-
mi in nato nadaljevali z igra-
njem na veselicah, ohcetih, 
rojstno dnevnih zabavah, na   
koncertih. Leta 1997 so po-
sneli kaseto z 12 skladbami, 
kasneje so posneli še štiri, a 
še niso izšle. V zasedbi: Jože 
Novak, Metod Lakner, Edi 
Kovačič in Roman Drstven-
šek igrajo in razveseljuje 
mlade in malo manj mlade 
skoraj vsak vikend, najpogo-
steje v znanem gostišču pri 
brestaniškem ribniku..

Smilja Radi

Podjamske zgodbe iz Vrbovega Loga
BREZOVSKA GORA - Podjamska dolina je zbujala strah, ko je v svoja neskončna nedrja jamskih brezen 
sesala ilovnate grude, ki smo jih otroci metali vanje, da je zamolklo bobnelo ter nam je živina uhajala 
s paše. Zaigrali smo se tudi ob plahem potočku, kjer so nam vcepljali spoštovanje do vsake prelite kap-
ljice vode iz vedra, ki so ga nosili na svitkih vrh glave. Po štirih desetletjih je postalo življenje mimoi-
doče hitenje, ki se samoumevno zaletava v jutri, čeprav je zgodovinski včeraj polno nabit s tisto ener-
gijo, ki le daje, samo vzeti si jo je treba in odškrtniti utrinek iz preteklosti.

Bernardka Zorko in Vrbov Log 
sta v takšni povezavi, ki po-
meni že način življenja. Oba 
sta vsidrana v Brezovski Gori 
le nekaj metrov stran ob Aj-
dovske jame in sta z njo tudi 
neposredno povezana. Kot 
pravi Zorkova, je črpala izvor 
za zasnovo v slovenskih kore-
ninah, brskala po preteklo-
sti, kajti ta kulturna dedišči-
na jo je pritegnila, želela pa 
jo je deliti tudi z okoljem. 

„Že otrokom bi morali več 
pripovedovati o naših izroči-
lih,“ je mnenja, „saj bi  mo-
rali biti bolj ponosni na bo-
gastvo, ki ga izraža slovensko 
izročilo. V Evropi so veliko 
pred nami, mi se komaj pre-
bujamo.“ Pa vendar je duh 
šesttisočletne preteklosti Aj-
dovske jame tudi ob pomoči 
Zlatka Križana udejanjila ob 
simboliki starih vrb, ki jamo 
obdajajo in danes poznajo 
Vrbov log širom po svetu. 

Poletni meseci so bili v Vr-
bovem logu s pričakovanjem 
uresničitve tistih idej, ki spa-
dajo k realizaciji raznih pro-
jektov. Zorkova ugotavlja, 
da primanjkuje turističnih 
kapacitet, kot so objekti za 
prenočitve in hrano, zato so 
ustvarjali finančno konstruk-
cijo. Investicija pa bo razde-
ljena na več etap, po pred-
videvanjih se bo zaključila v 
letu 2008. Poletje pa je tudi 
čas, ko se skladiščijo zelišča 
in delajo razni pripravki, iz-
koristili so ga še za promoci-
jo programov ter organizira-
li delavnici na otoku Ižu in v 
Gozdu Martuljku.

S septembrom pa so že izpe-
ljali nekaj zanimivih projek-
tov, nekaj pa so jih ponovno 
obudili. Tako se na večer ob 

vsaki polni luni zberejo in se 
sprehodijo do jame. V njej 
prebivajo netopirji, ki jih s 
simboliko povežemo v prena-
šalce duš, te so nosili v jamo, 
na drugi svet. Na Evropsko 
noč netopirjev so z Društvom 
za proučevanje in varstvo 
netopirjev pripravili v hramu 
predavanje o teh nočnih le-
talskih sprehajalcih, nato pa 

odšli k jami, kjer so jih po-
slušali med odhajanjem na 
nočni lov. Obiskovalci so ime-
li na razpolago tudi posebne 
detektorje, preko katerih je 
bil njihov zvok še bolj slišen. 
Tako se je pretakala energija 
noči z okoljem, ki je nabito s 
posebno močjo tudi podnevi, 
saj starodavna drevesa nosi-
jo v svojih deblih zdravilne 
vibracije, ki so jih sposobne 
oddati, vendar le tistemu, 
ki se jim posveti. Udeležen-
ci delavnice so spoznali zdra-
vilnosti dreves in se obogati-
li z novim znanjem. Že čez 
nekaj dni pa bo v sklopu Vr-
bovega Loga organizirana še 
ena delavnica, ki bo obele-
žila keltski praznik Mobon – 
druga žetev. Podobni običa-

ji so povezani z Mihaelovim,  
krščanskim kmečkim prazni-
kom spravljanja pridelkov.

Tudi za mesec oktober Zor-
kova napoveduje pestro do-
gajanje. Organizirali bodo 
„festival življenja“, ki bo te-
meljil na plesu, predavanju 
o zdravi prehrani, povezan 
bo s telesom in vsem, kar se 

naj bi pozitivnega z njim do-
gajalo. Pogreša tudi ozaveš-
čenost v okolju za prijaz-
no kmetovanje in navezuje 
stike s sorodnimi organizia-
cijami po Sloveniji, saj na-
merava pripraviti seminar, 
ki bi imel zasnovo v biodina-
mičnem vrtnarjenju, dajal bi 
tudi napotke pridelovalcem 
zdravilnih zelišč. Kot pra-
vi, je volje dovolj, primanj-
kuje le koristnih in uporab-
nih informacij ter ne dvomi v 
uspeh, da se bo v bodoče več 
naredilo za kvalitetnejšo pri-
delavo hrane.

Udeleženci bardovske delav-
nice pa so se napolnili z du-
ševno hrano. Na njem je so-
delovalo deset oseb, ki so 

prihajale iz Posavja, polovi-
co pa jih je bilo iz drugih slo-
venskih krajev. Seznanili so 
se, da so bili bardi pripove-
dovalci zgodb, ki so se ustno 
prenašale naprej in prebi-
li začetno miselno in izraz-
no blokado, ob tem je Pet-
ra Urek predstavila, kako se 
iz priročnih materialov na-
redi zanimivo glasbilo in se 
ga uporabi kot spremljava 
pripovedi, ko je pravljičar-
ka Ljuba Jenče podala izho-
diščno zasnovo, da je nekoč 
na planini živel pastir, v ka-
terega se je zaljubila naj-
mlajša hči vilinskega kralja. 
Predstavljena je bila legen-
da o dveh zmajih, ki sta bila 
pred jamo in domišljija v 
udeležencih je preraščala s 
podajanjem misli in se raz-
vila v svojstveno pravljico, 
ki ji ni konca, saj se nada-
ljuje v spletni klepetalnici, 
ki pa jo lahko odklenejo in 
dopolnjujejo le udeleženci, 
ki so se zvečer poleg ostalih, 
prišlo je okrog 40 ljudi, zbra-
li še ob ognju. S tem so podo-
živeli, kako so si nekoč pripo-
vedovali zgodbe, kasneje se 
je pripovedovanje le-teh 
preneslo na krušne kmečke 
peči, danes pa so pravljice 
na zgoščenkah in ustnih pri-
povedovalcev ni več. Ali pa 
se bodo ohranili, saj bo pod-
jamska pravljica v končni ob-
liki javnosti predstavljena 
drugo leto, ko se bodo sre-
čali na delavnici s podobno 
vsebino.

Marija Kalčič Mirtič

Udeleženci so pozorno prisluhnili Ljubi Jenče

Srednja šola za oblikovanje in 
fotografijo v Ljubljani, kjer je 
v letošnjem šolskem letu za-
ključil šolanje Rok Rožman, 
je pod mentorstvom profeso-
rice Sonje Lebedinec izvaja-
la projekt Vidim nevidno, ki 
je nastajal 365 dni in je bil 
razdeljen na štiri sklope me-
ditacijskih tehnik. Vsak izmed 
njih je izražal določeno ču-
stvo – žalost, ljubezen, jezo 
ter veselje. Po mentoričinih 
besedah je čustva spremljala 
skrbno izbrana glasba, zato so 
tudi fotografije iskrene in od-
kritosrčne.

Kot take je predstavil tudi 
brežiški fotografski up Rok 
Rožman in dejal, da je želel 
izraziti svoje občutke na foto-
grafski papir, hotel je občutiti 
fotografijo v naravi in ljudem 
na tak način pokazati čustva. 
S fotografijo se ukvarja že de-
set let in mu je prvi, največ-
ji in edini hobi, kot je povedal 
ob otvoritvi „nevidnega“ ter 
dodal, da bo tako ostalo tudi 

v prihodnje. Sicer še nima do-
ločene teme in zvrsti, ki bi mu 
bila bolj pri srcu, zato rad fo-
tografira vse, kar je zanimivo 
in se preizkuša tako v analog-
ni kot v digitalni tehnologiji, 
na fotografski aparat pa uja-
me motive v črno-beli ali barv-
ni tehniki. Otvoritev svoje raz-
stave fotografij Vidim nevidno 
je pospre-
mil s prijet-
nim glasbe-
nim vložkom, 
svoje misli pa 
je podala tudi 
mentorica.

Njene foto-
grafije „ne-
vidnega“ pa 
so postavlje-
ne na ogled 
v Galeriji Kr-
ško. Z nji-
mi lahko na 
drugačen na-
čin doživimo 
fotografijo, 
zato je bila 

tudi otvoritev razstave „izčiš-
čena in ni vsebovala nepotreb-
nih dodatkov“. S temi beseda-
mi je pospremil predstavitev 
avtoričinega dela Boris Goru-
pič, fotografinja pa je s svojo 
neposrednostjo napolnila ob-
čutja obiskovalcev.

M. Kalčič M.

Rok Rožman
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA  

KRONIKA, OBVESTILA

Smrt kolesarke
V petek, 8.9., je 31-letna občanka iz okolice Brežic vozi-
la osebno vozilo po regionalni cesti iz smeri Čateža ob Savi 
proti Krški vasi. Ko je z vozilom pripeljala izven naselja Ve-
like Malence na ravni del vozišča, je začela prehitevati 68-
letno kolesarko iz okolice Brežic, ki pa jo je zaradi premajh-
ne bočne oddaljenosti zadela z vozilom. Kolesarka se je pri 
padcu hudo telesno poškodovala in je dan po nesreči umrla 
v brežiški bolnišnici.  

Eksplozija ubila minerja
11. septembra, okoli 13. ure, je prišlo do eksplozije esplo-
zivnega telesa na Vihrah, pri čemer je izgubil življenje 57-
letni Brežičan. Slednji je imel na Vihrah gospodarsko po-
slopje s priročno delavnico, v kateri je v času eksplozije 
opravljal dela s kotno brusilko, katere iskrenje naj bi pov-
zročilo vžig papirnatega ovoja električnih detonatorjev, ki so 
se nahajali v lesenem zaboju pod delovnim pultom. Glede na 
najdene sledi na kraju dogodka, pa se je poleg detonatorjev 
nahajalo tudi neznano eksplozivno telo, ki je ob vžigu deto-
natorjev eksplodiralo. Brežičan, poklicu miner, nesreče ni 
preživel, gospodarsko poslopje, narejeno iz lesa in izolacij-
skih plošč, pa je bilo ob eksploziji v celoti uničeno. Ob prei-
skavi dogodka so v objektu in v vozilu pokojnega našli še več 
kosov različnih eksplozivnih naprav in nabojev, katerih izvor 
zaenkrat še ni ugotovljen.  

Za krško in brežiško žetvijo še sevniška

Potem, ko so policisti zadnje dni avgusta odkrili in poželi 
dva nasada konoplje, in sicer v Žadovinku in v Brežicah, so 
7. septembra opravili žetev še v sevniški občini, v gozdu pri 
naselju Čelovnik, kjer je imel neznani “poljedelec” v nasa-
du posajenih 29 sadik indijske konoplje, velikosti od 70 do 
170 cm. 

Ogenj tu in tam, vsepovsod pa škoda
V soboto, 9.9. je v zgodnjih jutranjih urah na Savski cesti 
v Sevnici zagorela leseno-zidana baraka, velika 5 x 6 me-
trov. Gasilci so ogenj na objektu, ki je delno pogorel, po-
gasili, pri tem pa so si tudi oddahnili, saj naj bi v baraki 
občasno nekdo bival, a  je bila v času požara prazna. Iste-
ga dne dopoldne so gasilci še enkrat posredovali na kraju 
dogodka, saj se je na pogorišču pojavilo tlenje in ogenj, 
ki so ga pogasili. 11. septembra je v jutranjih urah v ku-
rilnici stanovanjske hiše zagorel bojler, požar pa so poga-
sili gasilci PGD Sromlje in PGD Globoko. V sredo, 13.9., je 
ob 13.uri občan zaprosil za pomoč gasilcev, saj mu je pri 
kurjenju smrekovega vejevja na Bohorju ušel ogenj izpod 
nadzora. Pogorišče so pogasili gasilci PGE Krško, preven-
tivno pa so ostali na požarni straži še gasilci PGE Senovo. 
Istega dne so okoli 20.30 zvečer  krški poklicni gasilci na 
poziv delavca iz Vipap Vidma pohiteli v tovarno, kjer je v 
kletnih prostorih papirnega stroja izbruhnil požar na elek-
tro napeljavi.

Vlom in kraja gotovine ter boardov

V soboto, 16.9., je neznani storilec vlomil v stanovanjsko 
hišo v naselju Rajec v brežiški občini in si v prostorih prila-
stil 130 tisočakov gotovine. V nedeljo pa je  neznani stori-
lec iz kletnih prostorov enega izmed stanovanjskih blokov na 
Cesti 4. julija v Krškem ukradel dva boarda za zimsko smu-
ko s pripadajočo opremo. Lastnik je s tatvino oškodovan za 
okoli 100.000  SIT.

Vrhunec „špičaste“ obletnice
BRESTANICA, KRŠKO - Praznovanje 1111. obletnice prve 
pisne omembe Brestanice in Krškega se približuje vrhuncu 
in v zadnjih dneh septembra se bo zvrstilo kup prireditev 
ob tej „špičasti“ obletnici. V ponedeljek, 25.9., bo Valva-
sorjeva knjižnica Krško ob 20. uri v Dvorani v parku pripra-
vila prireditev „Iz knjižne skrinje“, v četrtek, 28.9., bodo 
na OŠ Adama Bohoriča v Brestanici ob 10.45 odkrili spo-
menik Adamu Bohoriču, ob 17. uri bo na gradu Rajhenburg 
potekal kviz „Bohorič in Dalmatin se vračata“, na katerem 
bodo sodelovali učenci brestaniške in krške osnovne šole, 
ob 18. uri pa bo v Fabjančičevi galeriji na gradu še odprtje 
razstave brestaniških učencev na temo Gradovi. 

V petek, 29.9., bo zaključno dogajanje ob obletnici po-
tekalo v Krškem. Ob 10.45 bodo v mestnem parku izvaja-
li program učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško, natančno ob 
11.11 bodo v zrak spustili 1111 balonov, ob 17. uri pa se bo 
začela prireditev „Dve deželi – eno mesto, 1111 let“, na 
kateri bodo v parku odkrili spomenika Bohoriču in Dalma-
tinu, v klubu Zvezda bo projekcija fotografij gradov in raz-
stava fotografij,  s čimer bo območna izpostava JSKD Kr-
ško obeležila dneve evropske kulturne dediščine, večer pa 
bodo s koncertom v okviru poletnih glasbenih večerov v 
parku zaključili učenci Glasbene šole Krško.

V soboto, 30.9., bo zaključna prireditev potekala še na 
gradu Rajhenburg v Brestanici. Ob 17. uri bo imel mag. 
Gojko Zupan iz ZVKDS predavanje z naslovom Transroma-
nica, ob 18.15 bo na zunanjem dvorišču gradu potekal vi-
teški turnir v izvedbi vitezov s Turjaka, ob tem bo Društvo 
likovnikov OKO Krško v razstavnem prostoru gradu postavi-
lo na ogled razstavo Gradovi Dolenjske in Posavja, ob 19. 
uri pa bo na grajskem dvorišču (oziroma v Kulturnem domu 
Krško v primeru slabega vremena) še zaključna prireditev 
z naslovom „Mogočni zidovi čuvajo povest naroda“. Vstop 
na vse prireditve je prost. P.P. 

Podjetniška delavnica
SEVNICA – V organizaciji Študentskega kluba Sevnica in v 
sodelovanju s KIN, podjetniškim centrom, je v soboto, 16. 
septembra, potekala v prostorih Mladinskega centra Sev-
nica delavnica z vabljivim naslovom Razmišljaj podjet-

no in si ustvari 
lastno podjet-
je. Delavnica je 
bila namenjena 
mladim brezpo-
selnim. Z njo so 
želeli organiza-
torji predstavi-
ti način razvoja 
pos lovne 
ideje, nje-

no realizacijo, iskanje informacij o razpoložljivih fi-
nančnih virih in podpornih storitvah za uresničitev 
podjetniške ideje in registracijo dejavnosti. Ponovitev 
delavnice za dijake in študente bo v soboto, 23. sep-
tembra, ob 10. uri v prostorih MC Sevnica. 

Smilja Radi, foto: MC Sevnica

Krške gasilke po Savinjskem
KRŠKO - Gasilska zveza Krško je tudi letos omogočila prijet-
no druženje ženam gasilkam iz prostovoljnih gasilskih dru-
štev po vsej občini, saj je zanje 2. septembra organizirala 
izlet po Zgornji Savinjski in Logarski dolini. Krške gasilke so 
si tako v Gornjem Gradu ogledale prostorsko največjo kate-
dralo v Sloveniji, nedaleč stran pa obiskale še muzej kmeč-
kih starin. V nadaljevanju jih je pot vodila do kulturnega  
spomenika Gauge, kjer še vedno stojijo vislice iz leta 1782 

in cerkve sv. Frančiška Ksa-
verja v Radmiljah, kjer 
so med drugim na mašnih 
plaščih shranjene tudi po 
več kot 300 let stare veze-
nine. Zatem so gasilke pot 
nadaljevale proti Logarski 
dolini, kjer so se povzpele 
proti naravni znamenitosti 
– slapu Rinka, po končanem 
ogledovanju Krajinskega 
parka Logarske doline pa 
so obiskale še Mozirje, sta-
novske kolegice in kolege v 
tamkajšnji Gasilski zvezi, 
ki so zanje pripravili spre-
jem z ogledom gasilskega 
doma in v njem razstavlje-
ne zbirke gasilske opreme, 
z eno najstarejših črpalk 
na slovenskem, ki izvira 
iz leta 1825. Na tem me-
stu se je za prisrčen spre-
jem mozirskim gasilcem v 
imenu žena gasilk zahvali-
la njihova vodja Nuša So-
mrak. D. J. / B. M. 
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POSAVSKI OBZORNIK 
izdaja
Zavod Neviodunum 
v Krškem 

Uredništvo: 
Trg Matije Gubca 3,
8270 Krško
Tel.: 07 49 05 782,
Faks: 07 49 05 781 
www.posavje.info,
obzornik@volja.net
TRR: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik
Silvester Mavsar 

Izvršni urednik 
Peter Pavlovič 

Prelom in priprava za tisk
Studio Neviodunum, Krško
Vodja trženja
Katarina Požun 
tel.: 07 49 05 780

Posavski obzornik izhaja 
od 15. 12. 1997 za podro-
čje občin Krško, Brežice in 
Sevnica. Rok za rezervaci-
jo oglasnega prostora v na-
slednji številki je 27. sep-
tember. Za točnost poda-
tkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo nji-
hovi uredniki. 
Tisk
Delo - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka
Posavskega obzornika 
izide v četrtek, 5. oktobra 
2006.

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredni-
ško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih infor-
macij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Pri-
spevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 
v primeru institucij, organizacij, društev ...).

KAM V POSAVJU?PISMA BRALCEV

Prireditve med 21. septembrom in 4. oktobrom
Četrtek, 21.9. 
- ob 17.00, predavanje o jedrski tehnologiji in demonstracija na 

popolnem simulatorju NEK, predavalnica v Nuklearni elektrar-
ni Krško

- ob 18.00, predavanje Roberta Ostreliča v okviru projekta Politi-
ka skozi oči mladih, MC Krško

- ob 19.00, otvoritev kiparske razstave „Nekaj v, nekaj iz, ne-
kaj za...“ Nace Rojnik, lapidarij Galerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki

- ob 19.00, odprtje razstave Akvareli Alenke Gerjovič, galerija 
Posavskega muzeja Brežice 

- ob 20.00, odprtje slikarske razstave „Šentjanška zbirka Toma-
novih slik“, galerija na Gradu Sevnica

Petek, 22.9.
- ob 10.00, strokovna ekskurzija po Podgorjanski vinsko turistični 

cesti, odhod izpred gradu Brežice
- ob 15.30, test hoje na 2 km, parkirišče Zdravstvenega doma Krško
- ob 17.00, javna razprava o socialnem vključevanju – zaposlo-

vanju invalidov in drugih težje zaposljivih oseb, Kulturni dom 
Krško

- ob 19.00, gledališko vizualna predstava Apokalipso, prosim, ob 
21.00, večer animiranega filma, MC Krško

- ob 20.00, otvoritev slikarske razstave Rajka Čubra, avla Kultur-
nega doma Krško

Sobota, 23.9. 
- ob 9.00, 4. rokometni turnir veteranov in veterank, športna 

dvorana Sevnica
- ob 10.00, otvoritev Parka za tehnično kulturo Krško (Raceland), 

Vrbina (pri gramoznici)
- ob 10.00, delavnica »Razmišljaj podjetno in si ustvari lastno 

podjetje“ za dijake in študente, MC Sevnica
- ob 20.00, premierna uprizoritev promocijskega filma Bojana 

Kostevca “Med legendo in resničnostjo”, grad Sevnica
- ob 21.00, death metal koncert: Scaffold, True & Usud, klub MC 

Brežice

Nedelja, 24.9.
- ob 10.00, proslava v spomin padlim kurirjem, 65. letnica usta-

novitve OF in upora proti okupatorju ter 15-letnica osamosvo-
jitvene vojne za Slovenijo, na Okroglicah

Torek, 26.9. 
- ob 17.00, predavanje o ionizirajočem sevanju in okolju ter ogled 

razstave v Kulturnem domu Krško, mala dvorana KD Krško

Petek, 29.9. 
- ob 19.00, Poletni glasbeni večeri v parku: večer z učenci in uči-

telji Glasbene šole Krško, park v starem Krškem
- ob 20.00, predavanje patra Karla Gržana o življenju v komunah 

in odkrivanju lastne vrednosti, v MC Sevnica
- ob 21.00, Jazzeya night: The Troublemakerz, klub MC Brežice

Sobota, 30.9. 
- popoldne, tečaj gledališke igre, giba in govora, v MC Sevnica/

KUD Sevnica (prijavnine ni)
- ob 21.00, koncerti lokalnih bendov: Liquf (Krmelj/Šentjanž), 

Maggot (Sevnica), Invasion (Sevnica), Blasted mind (Sevnica/
KK), Trio K (Sevnica), MC Sevnica

Ponedeljek, 2.10.
- ob 18.00, cirkuško – klovnska animacijska predstava za otroke, 

ploščad pred KD Krško

Torek, 3.10.
- ob 17.00, predavanje o radioaktivnih odpadkih in ogled filma 

NEK, mala dvorana KD Krško
- ob 18.00, animirani film Avtomobili (sinhroniziran v slovenšči-

no), KD Krško

Sreda, 4.10.
- ob 18.00, predstava Škrat Kuzma dobi nagrado v izvedbi gleda-

liške skupine OŠ Brežice, KD Krško

PISMA, OBVESTILA

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:
Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

Koliko je resnice v članku o Amadeji in Luku?
V članku, objavljenem v 18. številki 
Posavskega obzornika dne 7.9.2006 
je avtor S.M. navedel razloge zakaj 
sta Luka in Amadeja prenehala s tre-
ningi in tekmovanji. Kot glavni raz-
log navaja pomanjkanje sredstev in 
nerazumevanje okolja za to šport-
no dejavnost. Ne verjamem, da je 
temu res tako! Ali osebni razlogi, 
kot so prijateljstvo, menjava šole, 
izobraževanje ali razvoj osebnosti v 
drugo, ne le športno smer, ne more-
jo (ali ne smejo) biti povod za takš-
no odločitev? Menim, da so lahko. Pa 
pustimo to. 
Kot člana Občinskega sveta in pred-
sednika Strokovne komisije za šport 
občine Krško, so me rahlo pičila  –  
močno iz takih ust ne morejo, trdit-
ve vodstva kluba, da del “zaslug” za 
njuno prenehanje tekmovanja nosi-
jo svetniki Občinskega sveta občine 
Krško in Strokovna komisija za šport 
občine Krško, ki že pet let išče raz-
loge za zmanjševanje dotacije klu-
bu.  Resnica je naslednja, brez ve-
likega truda je možno preveriti vse 
kar sledi. 
Občinski svetniki so na podlagi do-
ločil Zakona o športu in Nacional-
nega programa športa v RS, z že-
ljo, da uredijo pošteno in pregledno 
sofinanciranje športnih dejavnosti v 
občini Krško sprejeli 3.10.2002. Pra-
vilnik za vrednotenje in izbor pro-
gramov športa v občini Krško.
Na podlagi pripomb podanih od po-
rabnikov sredstev in drugih so ga že 
dvakrat spremenili. 
Pod pojmom  komisija je verjet-
no mišljena Strokovna komisija za 
šport. Imenoval jo je župan, njeni 
člani so: Miroslav Mikeln (predsed-
nik), Branko Strgar, Oskar Kovač, Ur-
ška Ubleis, Živko Šebek, Milan Jevš-
nik, Boštjan Pirc, Gorazd Pozvek in 
Zdravko Pilipovič.
Ne bom dolgovezil o njenem delu, 
omeniti pa moram delo v zvezi z 
obravnavanjem in reševanjem vlog 
za sofinanciranje programov špor-
ta. Teh vlog je letno, s pritožbami 
vred, 80 do 90. 
Sedaj pa dovolite nekaj stavkov o 
nepošteni, da ne zapišem lažni iz-
javi vodstva kluba, ta je v zadnjem 
stavku  članka, citiram: »Predvsem 

je bila na udaru prav skupina, v ka-
tero spadajo Amadeja in Luka, ki je 
na koncu ostala brez dotacije” (ko-
nec citata).
Delo te skupine je bilo ovrednoteno, 
na podlagi določil Pravilnika za vred-
notenje in izbor programov športa v 
občini Krško s 544 točkami (strokovni 
kader in materialni stroški). Amade-
ja in Luka sta na podlagi statusa ka-
tegoriziranih športnikov (mladinski 
razred) pridobila vsak po 120 točk. 
Skupno torej, za skupino in oba 784 
točk za leto 2006 (verjetno bo treba 
letos to število zmanjšati zaradi jav-
no objavljenega prenehanja trenira-
nja). Točka je letos vredna 1.380,00 
SIT, se pravi Luka, Amadeja in nju-
na skupina sta za strokovno delo,  
materialne stroške in kategorizaci-
jo pridobila 1.081.920 SIT za sofi-
nanciranje športne dejavnosti (LA 
in STA plesi).
Navesti moram, da je klub v celo-
ti (vštevši tudi zgoraj navedeni zne-
sek) v letu 2006 pridobil dotacije v 
znesku 2.285.280 SIT, plačilo najem-
nine za uporabo 200 ur telovadnice 
v OŠ M.R. Krško in 225.000 SIT za 
stroške vzdrževanja »barake« v letu 
2005 (kaj si o tem mislijo souporab-
niki barake ne vem).
Ni neresnična le izjava vodstva klu-
ba o »odvzemu« dotacije, tudi trdi-
tev o neprimernih prostorskih pogo-
jih za treninge ne drži. Na izjemno 
željo kluba je galerija v Športni dvo-
rani  Šolskega centra Krško opre-
mljena tako (ogledala, držalo, par-
ket), da je primerna za treninge 
plesalcev. 
Toliko o sofinanciranju dejavnosti 
kluba Lukec. Ta sredstva zagotavlja 
občina Krško, za porabo v klubu pa 
je odgovorno njegovo vodstvo, upam 
lahko, da so porabljena zares za ti-
sto športno dejavnost, za katero so 
namenjena. 
Ni prvič, da je bilo kje objavljeno 
kaj neresničnega v zvezi , oziroma 
na podlagi  izjave vodstva tega klu-
ba. Zato si skoraj upam predlagati 
novinarjem naj pred izjavo kakšne-
ga »dejstva« preverijo tudi drugo 
plat »medalje«.

Miroslav Mikeln

Brestanica  - 1111 - Krško 
Ponedeljek, 25. september 2006
- ob 20.00, Iz knjižne skrinje - Valvasorjeva knjižnica 

Krško, Dvorana v parku

Četrtek, 28. september 2006 
- ob 10.45, odkritje spomenika Adamu Bohoriču, OŠ 

Adama Bohoriča Brestanica
- ob 17.00, kviz učencev OŠ Jurija Dalmatina Krško in 

OŠ Adama Bohoriča Brestanica: »BOHORIČ IN DALMA-
TIN SE VRAČATA”, grad Rajhenburg

- ob 18.00, odprtje razstave učencev OŠ Adama Bohori-
ča Brestanica na temo GRADOVI, Fabjančičeva galeri-
ja na gradu Rajhenburg

 
Petek, 29. september 2006
- ob 10.45, program učencev OŠ Jurija Dalmatina Krško, 

mestni park Krško 
- ob 11.11, spust 1111 balonov, mestni park Krško
- ob 17.00, »DVE DEŽELI – ENO MESTO, 1111 LET«, od-

kritje spomenikov Adamu Bohoriču in Juriju Dalmati-
nu, projekcija fotografij gradov in razstava fotografij 
v Kavarni&klubu Zvezda – Dnevi evropske kulturne de-
diščine (JSKD OI Krško), koncert »Poletni glasbeni več-
eri v parku«: Glasbena šola Krško, mestni park Krško 

Sobota, 30. september 2006 
- ob 17.00, predavanje mag. Gojka Zupana (ZVKDS) 
TRANSROMANICA, grad Rajhenburg
- ob 18.15, viteški turnir v izvedbi vitezov s Turjaka, zu-
nanje dvorišče gradu Rajhenburg
- razstava Gradovi Dolenjske in Posavja - Društvo likov-
nikov OKO Krško, razstavni prostor gradu Rajhenburg
- ob 19.00, zaključna prireditev praznovanja 1111-let-
nice Brestanice in Krškega: »MOGOČNI ZIDOVI ČUVAJO 
POVEST NARODA«, dvorišče gradu Rajhenburg (v prime-
ru slabega vremena bo prireditev v KD Krško)

Vstop prost
Vljudno vabljeni!

V septembru vpisujemo 
v programe za pridobitev izobrazbe, in sicer v:

Osnovno šolo za odrasle 
Program financira Ministrstvo za šolstvo in šport 

in je za udeležence brezplačen

Dodiplomske visokošolske študijske programe
Javna uprav, Fakultete za upravo Ljubljana; 

Visoka poslovna šola, Ekonomske fakultete Ljubljana.

!!!  Predavanja so v Krškem  !!!

Dodatne informacije in prijave: 
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ul. 6, Krško. 

* info@lukrsko.si, 07/ 488 11 60 *

ODSLEJ BREZPLAČNI MALI OGLASI
V uredništvu Posavskega obzorni-
ka smo se odločili, da svojim bral-
kam in bralcem ponudimo mož-
nost brezplačne objave malih 
oglasov. Objava brezplačnih ma-
lih oglasov bo potekala predvido-
ma do 31.12.2006, glede na od-
zive pa bomo z akcijo nadaljevali 
tudi v prihodnjem letu. Vse zain-
teresirane naročnike malih ogla-

sov prosimo, da natančno prebe-
rejo spodnja navodila in jih tudi 
upoštevajo.

Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posav-
skem obzorniku in za nekomerci-
alne namene. Vsak bralec lahko 
objavi v posamezni številki pravilo-

ma le po en oglas, za ponovno ob-
javo pa mora naročnik ponovno po-
slati naročilo.
 
Vsebina oglasa naj bo napisana čit-
ljivo in s tiskanimi črkami. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem je-
ziku. V primeru, da bo mali oglas 
daljši od 20 besed, ga bomo skraj-
šali. Pridružujemo si pravico spre-

membe vsebine in zavrnitve ogla-
sa. Za resničnost in verodostojnost 
objavljenih oglasov odgovarja na-
ročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) 
v 2. odstavku 6. člena določa, da 
je naročnik oglasa dolžan ob naro-
čilu oglasa navesti podatke o nje-
govi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zainter-
esirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. Naročila malih 
oglasov sprejemamo najkasneje tri 
dni pred objavo, t.j. vsak ponede-
ljek pred izidom časopisa.

Vabilo k sodelovanju
Posavski obzornik spremlja dogajanje v vseh treh 

posavskih občinah, zato vabimo krajevne skupnosti, 
društva, klube in druge organizacije, da nas 

obveščajo o svojih prireditvah na elektronski naslov: 
obzornik@volja.net ali na poštni naslov:

Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 
8270 KRŠKO
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Mladenka, v kateri se prepletata dve 
ljubezni - medicina in glasba. 
BREŽICE - Vlasta Rožman je absolventka na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, v Brežicah je končala 
nižjo glasbeno šolo smeri klavir in solo petje, kot suvereno solistko smo jo spoznali v ŽPZ Solzice Glasbene 
šole Brežice in pri MePZ Viva Brežice. Je ena redkih iz Posavja, ki je maturirala na Škofijski klasični gimna-
ziji (ŠKG) v Ljubljani, študij medicine jo je pripeljal tudi do sodelovanja z glasbeno skupino Pro Medico. 

POSAVSKA SREČANJA – Vlasta Rožman

»Prvo varstvo sem imela v kro-
gu brežiških redovnic Amate in 
Karle, ki so me spodbujale v 
ljubezni do sovrstnikov«, pra-
vi, ko sva menili, da je to eden 
od razlogov za naklonjenost do 
sočloveka.

Dala si se mi ujeti med pripra-
vami na izpit…
Točno (smeh), to je moj pred-
zadnji izpit iz kirurgije, imam 
še ustni zagovor in potem še en 
ustni izpit. In to je to.

Po brežiški osnovni šoli si se 
odločila za Škofijsko klasično 
gimnazijo. Vtisi, ki so osta-
li živi?
Vsekakor latinščina, ki jo kot 
predmet predavajo vsa štiri 
leta in je eden redkih predme-
tov, ki ga v večini srednjih šol 
ni in ki znova pridobiva na ve-
ljavi, še posebno v medicini in 
pravu. Potem poudarek na ver-
skih vrednotah, kar je tudi zna-
čilnost te šole. Pouk se je začel 
in končal z molitvijo - večinoma 
so se ob tem brale misli iz knjig, 
take, ki so ti dale misliti in so mi 
bile zelo všeč. Sicer pa je ŠKG 
naporna srednja šola, ker je v 
Ljubljani močna konkurenca - 
z bežigrajsko gimnazijo na pri-
mer - saj te zelo tekmujejo med 
sabo. Da ŠKG ostaja v špici, do-
kazujejo maturitetni rezulta-
ti. Prav tako sta na tej gimna-
ziji zelo pomembna tudi glasba 
in zborovsko petje. Zborovsko 
petje je namreč obvezen pred-
met, kjer se preverja prisotnost 
in na začetku šolskega leta ima-
jo vsi dijaki avdicijo, po kate-
ri jih razporedijo v tri različne 
zbore (razen če ugotovijo, da si 
resnično brez posluha, potem 
si oproščen). Ti zbori so zelo 
uspešni. Sama sem pela v dekli-
škem komornem zboru vsa štiri 
leta, dvakrat smo bili na tekmo-
vanju v Zagorju in obakrat dobi-
li najvišje, zlato priznanje, en-
krat na mednarodnem in enkrat 
na državnem tekmovanju. Tudi 
ta glasbeni del me je močno za-
znamoval. Se pa vračam nazaj 
na latinščino. Izredno težka je 
in se mi sedaj zdi, da sem se 
je največ učila. Da ti vpogled 
v mnoge jezike in marsikaj si z 
njo lažje, hitreje razložiš. 

Predvidevam, da si stanovala v 
internatu, ki je v okviru ŠKG.
Zgradba, v kateri deluje ŠKG, 
je ogromna. Kljub temu, da ni v 
celoti obnovljena, se v njej na-
hajajo še Jegličev dijaški dom, 
Slovenski dom, Študentski dom, 
Glasbena šola, Radio Ognjišče 
in TV 3. Tako sem lahko v šolo 
odšla kar v copatih.

Kako je potekalo popoldne v 
internatu? Mislim, da gotovo 
drugače kot drugje.
Seveda. Rdeča nit je bila du-
hovnost in na njej se je gradi-
lo. Zjutraj so nas zbudili z glas-
bo, sledila je jutranja molitev, 
ki smo jo, po pravici povedano 
(nekaj hudomušnega smeha), 
zvečine prespali, potem smo 
pozajtrkovali, odhod v šolo po 
hodniku navzdol v copatih, po 
prihodu pa kosilo, učne ure, 
bilo pa je tudi dosti različnih 

delavnic. Razporejeni smo bili 
po skupinah, ki so imele vsa-
ka svojega vzgojitelja. Meni je 
bil zelo všeč ta timski in klubski 
del, red in disciplina. Potem pa 
večerja in spanje.

Ti utrip mestnih ulic ni manj-
kal?
To so bila ta štiri leta, samo ta 
štiri leta. Drugega utripa res ni-
sem pogrešala. Pa to nikakor ne 
sme zveneti tako, kot da nismo 
hodili ven – kot v vsakem dru-
gem dijaškem domu smo do de-
setih zvečer morali biti nazaj, 
sicer si potreboval dovoljenje 
staršev.

Torej je bila to tvoja prava od-
ločitev?
Ja, velikokrat sem se spraševa-
la, če je to tisto pravo, ker bi 
moje življenje verjetno precej 
drugače potekalo, če bi ostala 
v Brežicah. Ampak danes sem 
prepričana, da je bila to prava 
odločitev.

Razen osnovnošolskega zna-
nja, si s sabo odnesla tudi veli-
ko pridobitev iz glasbene šole.
Res je, v bistvu sem iz Brežic 
prinesla zelo veliko, kar pa znaš 
ceniti šele kasneje. Posebno v 
zadnjih dveh letnikih gimnazi-
je sem začela ceniti posebno-
sti, ki jih imaš kot eden redkih 
predstavnikov svojega kraja ali 
celo okolja, na začetku bi raje 
pripadal večini. Recimo, v na-
šem razredu smo bili samo tri-
je, ki nismo bili iz Ljubljane in 
smo bili med sabo zelo poveza-
ni. S sabo prineseš neko svojo 
krajevno posebnost – glasbeno 
znanje, sodelovanje v dramskih 
krožkih in v igrah, kar mi je ve-
liko dalo. V ŠKG si se težko pre-
bil in prišel do izraza kot nekdo 
neznan iz Brežic, ker so bili tam 
otroci iz znanih, če temu rečem 
»zvezdniških« sredin, in so za-
radi slavnih igralskih in pesni-
ških imen staršev ti imeli pred-
nost pri nastopih in recitiranjih, 
kar sem jaz v Brežicah že po-
čela. Potem sem že kar neka-
ko otopela in so me v tretjem 
letniku čisto po naključju »zgra-
bili« za nastop in ugotovili, da 
talent ni nujno pogojen s priim-
kom. To, da sem imela konča-
no nižjo glasbeno šolo, pa je že 
imelo svoj pomen in prednost v 
šoli, ki je dala tolikšen pouda-
rek glasbi.

Dobro, kako pa si potem prišla 
do solo pevke?
V teh štirih letih intenzivnega 
gimnazijskega zborovskega pet-
ja sem začela občudovati ljudi, 

ki so znali s svojim glasom na-
rediti tudi kaj več, ker se jaz 
do takrat s svojim glasom ni-
sem znala bolj ukvarjati in je 
bilo to povprečno petje, ki ga 
je izvajal vsak sam doma. Ker 
je v okviru gimnazije tudi glas-
bena šola, ki ima smer petje, 
se je to tudi začelo uveljavlja-
ti. Tako sem začela razmišljati, 
da bi bilo dobro, da vpišem pet-
je, saj sem hkrati imela vedno 
občutek, da moram znati peti 
bolje in da moram razviti to 
možnost. V tem času zborov-
skega petja v zelo nizkem gla-
su, se mi je glas poslabšal. Zato 
sem odšla k prof. Marjetki Pod-
goršek Horžen, ki je takrat po-
učevala na glasbeni šoli škofij-
ske gimnazije, in nato pri njej 
končala šestletno nižjo glasbe-
no šolo, smer petje, na brežiški 
glasbeni šoli. V 4. letniku pet-
ja sem odšla na tekmovanje in 
dobila državno bronasto plake-
to. S profesorico sva se zelo do-
bro razumeli. Presenečena sem 
nad tem, kar je znala izvabiti iz 
mene, in za to sem ji tudi zelo 
hvaležna. 

Vendar te je v to peljal nek no-
tranji občutek, intuicija, ki si 
ji sledila.
To me gnalo, ja, ker me zaradi 

povprečnega petja nihče ni ho-
tel vzeti v uk. Ampak v meni je 
nekaj raslo in mi ni dalo miru, 
da sem to svoje petje razvila do 
te meje.

Si imela kaj dvomov, kam po 
srednji šoli? Glasba ali medi-
cina?
Mislim, da mi je bil poklic biti 
»zdravnica« jasen že v osnov-
ni šoli, ker je to, res, prepri-
čana sem, eden lepših poklicev. 
Predvsem zaradi moči pomaga-
ti ljudem, čeravno to zveni zelo 
izrabljeno. Ampak mene je de-
jansko to gnalo, ker dvomim, 
da je še kaj bolj plemenitega, 
kot pomagati človeku v ključnih 
trenutkih. To je izredno notra-
nje zadovoljstvo, saj je zdravje 
največja vrednota. Tako je bila 
prva misel za vpisno polo medi-
cina in ker smo imeli možnost 
vpisa še dveh, sploh nisem ve-
dela, kaj naj na drugih dveh iz-
polnim. To je to, nepreklicno.

Ta občutek humanosti, pra-
viš, pa je rasel v varstvu pri 

sestrah.
Zagotovo so mi ga pomaga-
le zaznati, povečati in pusti-
ti, da raste. Ker je te občutke 
treba znati gojiti - vsi jih ima-
mo, vprašanje je le, če te znajo 
v rosnih letih k temu usmerjati 
in vzpodbujati ali ne. Gotovo je 
tam vzpodbuda v smeri ljubez-
ni in dobrote in največja mož-
na v tistem času. Pri njih sem se 
imela čudovito.

Potem si nas kot solo pevka 
presenetila, navdušila najprej 
pri Solzicah in nato pri Vivi.
Pri Solzicah sem bila dobrih pet 
let, je odličen zbor, zelo dobro 
smo se razumele. In potem so 
me pri Vivi pred francosko tur-
nejo prosili, da jim pridem po-
magat, ker so imeli upad pri 
sopranu. Z Vivo sem šla v Fran-
cijo, kjer smo se izvrstno imeli 
in mi je postalo jasno, da bom 
Vivo zelo težko pustila. Seve-
da tudi Solzice, ampak ob ta-
kem študiju ne bi mogla hoditi 
k obema zboroma in sem se od-
ločila za Vivo.

O radosti medicine sva že pove-
dali, kaj pa morebitni dvomi?
Se mi zdi, da pride večina štu-
dentov medicine s strahotni-
mi občutki, ambicijami, željo 
pomagati ljudem. Je pa po-
tem res, da te življenje zres-
ni, strezni in postavi na realna 
tla in ta požrtvovalnost ni več 
tako prisotna na vsakem kora-
ku. Mogoče je študij napeljan 
tako, da ne vzpodbuja rasti te 
človekoljubnosti, ampak posta-
ne to bolj postranska zadeva, 
sama po sebi umevna. Pa ni. 
Mogoče je študij malo presu-
hoparen, preveč poudarka na 
sami teoriji, brez prakse. Zato 
so tudi prvi trije letniki najbolj 
naporni in neprijetni, vendar je 
potem, ko nastopi klinični del, 
lepše in zato lažje.

Medicinska fakulteta pa ti je 
prinesla tudi sodelovanje s Pro 
Medico in to je…
V bistvu je to glasbena skupina 
Pro Medico, ki je v svoji osno-
vi sekstet, predvsem godal, še-
stih zdravnikov, ki so se osnova-
li pred tridesetimi leti. Zanje 
je prof. Misson iz Akademije za 
glasbo pred štirimi leti zapisal 
ciklus koroških narodnih pesmi, 
ki pa je zahteval tudi sopran in 
alt. Ko so hodili po fakulteti in 
iskali pevca iz svoje stroke, so 
po naključju pri mojem prija-
telju zvedeli zame. Ko so sprva 
mislili, da bo to petje enkratna 
stvar, jim je nato postalo tako 
všeč, da njihovi nastopi niso več 
brez petja.

Kje si gostovala s Pro Medico?
Na Madžarskem in Hrvaškem, 
na srečanju zdravniških skupin 
in na fakultetah, ki sta poveza-
ni – v Ljubljani in na Reki. Pred-
vsem pa mi je to sodelovanje 
omogočilo nastop na nekaterih 
slovenskih odrih, ki so običaj-
no rezervirani za profesionalne 
glasbenike in pevce, pa še to na 
vrhuncu njihove kariere, na pri-
mer na odru Gallusove dvorane 
in Linhartove dvorane CD, kjer 
je nastop pred velikim  občin-

Med nastopom s Pro Medico

stvom in kjer se moraš dokazati 
kot suveren solist. S Pro Medico 
sem sodelovala v okviru sveto-
vnega dneva patologov,  pa na 
mednarodnem kongresu foren-
zične medicine, pediatrov, nev-
rologov na ljubljanskem gradu. 
Nastopala sem tudi v Slovenski 
filharmoniji, kjer je 4. decem-
bra vsako leto Plečnikov me-
morial, na katerem podeljujejo 
Prešernove nagrade za medici-
no. Vsako leto junija skupina 
Pro medico odpre Festival sta-
re Ljubljane, prav tako nasto-
pamo tudi na koncertu za bol-
nike v Kliničnem centru. Ker se 
ve, da nismo profesionalni glas-
beniki, se mi zdi, da je občin-
stvo morda malo manj kritično 
in zahtevno, a bolj odprto, srč-
no in zelo zadovoljno.

Zahteven vsakdanjik in še so-
delovanje v dveh glasbenih 
skupinah, kako ti uspe?
Glasba je v naši družini nasploh 
tako močna nit in gonilna sila, 
taka privlačnost, da bi mi brez 
nje tudi fakulteta ne funkcioni-
rala tako kot mi, bilo bi veliko 
težje in psihično še bolj obre-
menjujoče brez te sprostitve, 
zadovoljstva in nastopov. Z glas-
bo kompenziram številne napo-

re, je nekaj posebnega, to so že 
mnogi povedali.

Pa sodelovanje z bratom Bran-
kom, ki je že tako znan glasbe-
nik in znan tako v Sloveniji kot 
izven meja domovine?
Z Branijem veliko sodelujeva, v 
zadnjem času še bolj resno, ker 
piše glasbo za predstave, ki jih 
režira Jernej Lorenci v ljubljan-
ski Drami, MGL-ju,... Tako sem 
sodelovala že pri treh predsta-
vah. Zapiše zamisel za moj glas, 
to nato posnameva, enkrat sva 
uporabila tudi manjšo zasedbo 
Vive. To se potem med predsta-
vo predvaja. Kot sem rekla - ta 
ljubezen do glasbe v družini je 
tako močna, da nas povezuje in 
osrečuje.

Kako gospodariš s prostim ča-
som?
Sedaj se mi zdi, da ga imam 
kar veliko, v Brežicah, s prija-
telji. Prva tri leta na fakulteti in 
vključno z glasbo, pa ga je bilo 
bolj malo. Ko pa ti je v četrtem 
letniku že vse bolj jasno, kako 
in kaj, postane bistveno lažje. 
Ampak obresti so v rednem delu 
in disciplini. In to je to. (smeh)

Natja Jenko Sunčič

Vlasta Rožman


