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DARKO BUKOVINSKI: 
načelnik UE Brežice

»V globokem čre-
vesju birokracije iš-
češ kak svež vonj po 
novem in drugač-
nem...«

Naš pogovor, str.3

nadaljevanje na 2. strani

OBČINA SEVNICA PRAZNUJE

Ko je Bog dokončno 
spregovoril v slovenščini…
KRŠKO - V krški Dvorani v parku je v ponedeljek zvečer potekala svečanost 
ob dnevu reformacije, ki ga v spomin na protestantske pisce obeležujemo 
v Sloveniji kot državni praznik od leta 1992. Z obdobjem protestantizma, 
v katerem je slovenski narod dobil prve knjige, sta  neločljivo, kakor tudi 
z mestom Krškim, povezana dva pisca, in sicer Adam Bohorič in Jurij Dal-
matin. V njun trajen spomin in počastitev pa sta bila 29. septembra letos v 
Gaju zaslužnih občanov odkrita tudi doprsna kipa.

Začetnik reformacije, gibanja 
za prenovo Cerkve, je bil teo-
log Martin Luter, ki je 31. ok-
tobra 1517 na vrata cerkve v 
nemškem Wittenbergu obesil 
95 tez o prenovi Cerkve. Prav 
v Wittenbergu je bilo 67 let 
kasneje, leta 1584, natisnje-
no najpomembnejšo delo slo-
venskega protestantizma, in 
sicer Biblija, ki jo je prevedel 
Jurij Dalmatin. Poleg Dalmati-
na in osrednje osebnosti pro-
testantizma na Slovenskem 
– Primoža Trubarja, ki je napi-
sal preko 25 knjig ali kar polo-
vico vseh knjig, ki so jih napi-
sali protestantski pisci, hkrati 
pa je Trubar napisal tudi prvo 
tiskano knjigo na Slovenskem, 
smo v obdobju protestantiz-
ma izpod peresa Brestaniča-
na Adama Bohoriča dobili tudi 
prvo slovnico slovenskega je-
zika – Zimske urice. In če se 
Krško in Brestanica ponašata 
z Jurijem Dalmatinom in Ada-
mom Bohoričem kot svojima 
rojakoma, pri tem kar preveč-
krat pozabljamo, da je z biva-
njem pri nas oziroma v naši 
bližini povezan tudi Primož 
Trubar, ki je med leti 1527 in 
1542  služboval v Loki pri Zi-
danem mostu. Torej je razlo-
gov več kot dovolj, da vsako 
leto dan reformacije obeleži-
mo pri nas ne le kot slovenski, 

temveč tudi kot naš – posavski 
praznik. Kljub temu pa Dvo-
rana v parku na ponedeljkovi 
svečanosti v počastitev dneva 
reformacije še zdaleč ni bila 
polna, dobrih 40 obiskovalcev 
pa je z besedo skozi življenje 
Dalmatina in Bohoriča ter nju-
nih sodobnikov vodila Alenka 
Černelič Krošelj.

O obdobju protestantizma pa 
je spregovoril slavnostni go-
vornik doc. dr. Jonatan Vin-
kler iz Znanstveno-razisko-
valnega središča Univerze na 
Primorskem, ki je med dru-
gim poudaril, da so si Trubar 
in njegovi sodelavci z najči-
stejšim in neizmernim napo-
rom prizadevali moralno in 
etično privzdigniti Slovence. 

Želeli so jim omogočiti, da 
najdejo skozi individualiziran 
odnos pot k Bogu.  S prevo-
di Svetega pisma so si priza-
devali vsevišjega pregovoriti 
oziroma prepričati, da bi slo-
venskim ovčicam spregovoril 
v našem, materinem jeziku. 
Po letu 1550 se slovenščina ni 
več samo občasno in naključ-
no zapisovala, kot je to za 
naš jezik veljalo v obdobju od 
Brežinskih spomenikov do Tru-
barja, temveč se je trajno pi-
sala. Tako so nastali številni 
katekizmi, pesmarice, cerkve-
ni red slovenske protestantske 
cerkve, med ljudi, kakor je 
dejal Vinkler, so prišli prevodi 
bibličnih knjig, predelave šte-
vilnih del, ključnih del nem-
ške reformacije, prva slovnica 
in slovar. »Vrhunec pa gotovo 
predstavlja leto 1584, ko Bog 
za Slovence dokončno sprego-
vori v slovenščini. Takrat na-
mreč pride izpod tiskarskih 
stiskalnic Dalmatinova Bibli-
ja, s čimer smo Slovenci po-
stali dvanajsti narod ki je v 
svojem jeziku dobil to ključno 
civilizacijsko čtivo,« je še de-
jal Jonatan Vinkler. Spremlja-
joči kulturni program sta izva-
jala basist Janko Volčanšek in 
pianistka Darja Mlakar. 

Bojana Mavsar

doc. dr. Jonatan Vinkler

URŠKA JEKLER: 
mag. umetnosti

»Ko se znajdem v ti-
šini dreves, posta-
jajo moje misli zelo 
čiste in odločne.«

Zadnja stran, str. 24

PODELILI 
BREŽIŠKA 
OKTOBRSKA 
PRIZNANJA

Iz naših občin, str. 16

DRUGI BLOK 
KRŠKE 
NUKLEARKE 
DO LETA 2017?

Gospodarstvo, str. 8

Z današnjim dnem začenjajo s praznovanjem občinskega praznika tudi v občini 
Sevnica. V skoraj mesecu dni se bo zvrstilo preko 40 kulturnih, družabnih in 
športnih prireditev, katerih program objavljamo na strani 14.

Posavje po volitvah 2006

Brez večjih pretresov 
POSAVJE - Za nami so četrte lokalne volitve in 
znano je, da bodo v Brežicah, Krškem in Sevnici 
še naprej županovali Ivan Molan, Franc Bogovič in 
Kristijan Janc. V glavnem je znano tudi, kdo nas 
bo predstavljal v občinskih svetih in svetih krajev-
nih skupnosti v občinah Brežice, Krško, Sevnica, v 
novi občini Kostanjevica na Krki so neposredno iz-
volili svoj občinski svet, na prvega župana ali žu-
panjo v samostojni Sloveniji pa bodo morali poča-
kati do rezultatov drugega kroga. Čeprav bo tudi 
v občinskih svetih ob prvih sklicih, ki naj bi bili že 
sredi tega meseca, verjetno prišlo do nekaterih 
sprememb zaradi posameznih odstopov, je sedaj 
že mogoče napovedati, v kakšnih političnih raz-
merah in medsebojnih razmerjih bodo svoje delo 
opravljali novoizvoljeni svetniki, predvsem pa žu-
pani posavskih občin. 

V času od zadnjih lokal-
nih volitev leta 2002 je pri-
šlo do nekaterih objektivnih 
sprememb, ki nekoliko ote-
žujejo oziroma zmanjšujejo 
možnost primerjave tedanjih 
rezultatov z letošnjimi. Spre-
membe se nanašajo najbolj 
na občino Krško, kjer se je 
število svetnikov med manda-
tom najprej za enega pove-
čalo, saj občina spada med 
tiste, v katerih so morali iz-
voliti tudi predstavnika Ro-
mov. Ob koncu mandata, na-
tančneje z referendumom v 
začetku letošnjega leta, pa 
se je iz občine odcepila KS 
Kostanjevica na Krki, zaradi 
česar so morali pred novimi 
volitvami na novo razporedi-
ti volilne enote. To je vpli-
valo zlasti na 4. in 5. enoto 
(območje od Leskovca, preko 
Rake in do Podbočja), pred-
vsem pa se je skupno števi-
lo krških svetnikov zmanjša-
lo na 30.

Kljub tem spremembam, po 
katerih sta v treh dosedanjih 
posavskih občinah dva svetni-
ka manj, smo skušali primer-
jati uspešnost posameznih 
strank oziroma list, seveda ti-
stih, ki so nastopile na obeh 
volitvah. Primerjava pokaže, 
da je v odstotkih sicer največ 
pridobila DeSUS, dejansko 
pa SDS, saj je od 16 svetni-
kov v letu 2002 napredova-
la na skupno 23 sedežev v po-
savskih občinskih svetih. Med 
»pozitivne« lahko štejemo 
tudi SLS, ki je uspela povečati 
število sedežev za enega (19:
20), pogojno pa tudi Posavsko 
unijo mladih (PUM), ki je si-
cer napredovala za en sedež, 
pri tem pa je potrebno upoš-
tevati, da so nastopili skupaj 
z Aktivno Slovenijo (AS).

Med tistimi, ki so zabeleži-
li padec oziroma zmanjšanje 
podpore volivk in volivcev v 

Posavju v odstotkih gotovo 
prednjači N.Si, ki je od sed-
mih sedežev leta 2002 zdaj 
zadržala le še tri (7:3), po 
številu izgubljenih sedežev 
pa »vodi« LDS, ki je izgubila 
pet sedežev, če pa upošteva-
mo brežiški LORKS, je ta pa-
dec še hujši. Negativen trend 
so zabeležili tudi SNS (3:2) 
in Lista za prihodnost mla-
dih (2:1), ki pa nastopa le v 
krškem občinskem svetu. Po-
glejmo še nekaj podrobnosti, 
ki jih kaže pregled zastopa-
nosti  posameznih list in se-
stave po občinskih svetih, in 
poskusimo napovedati, kakš-
na bodo nova, sicer začetna 
razmerja…

BREŽICE: 
Umiritev 
občinskega sveta 
in krajše seje

Že doslej največja svetniška 
skupina SDS je še poveča-
la število sedežev in ima se-
daj preko tretjine glasov bre-
žiškega občinskega sveta, kar 
županu Molanu že samo po 
sebi zagotavlja mnogo mir-
nejše nadaljevanje župano-
vanja, kot ga je imel v mi-
nulem, komaj poldrugo leto 
dolgem obdobju, ki ga je po 
odhodu Vizjaka zaznamoval 
zlom močne opozicijske koa-
licije, katere posamezni čle-
ni so nato podprli Molana. 
Nekdanja premoč opozicije 
se je zlomila in spremenila v 
premoč koalicije, katero sta 
z vehementnimi in glasnimi 
nastopi ter nenehnimi opo-
zorili na nepravilnosti pri vo-
denju občine po pravilu mo-
tila samostojni svetnik Milko 
Veršec in prvi človek brežiške 
SNS Stane Radanovič.
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Baškovč

Proti pričakovanjem Milko 
Veršec tokrat ni kandidiral 

niti za župana niti ne v občin-
ski svet, po lastnih besedah 
zaradi prevelikih stroškov in 
brezupnih (političnih) razmer 
v občini, po nekaterih mne-
njih pa zaradi neuspeha nje-
gove iniciative za samostojno 
občino Bizeljsko ali celo zara-
di groženj z izgubo delovne-
ga mesta. Tudi drugi »gromov-
nik« brežiške politične scene 
Radanovič naj bi odšel s prizo-
rišča, saj je bil po nekaterih 
informacijah s strani vodstva 
stranke kazensko premeščen 
na zelo nizko 5. mesto na li-
sti za občinski svet, a se je 
s preferenčnimi glasovi uspel 
dvigniti med izvoljene svetni-
ke. Vendar pa se bo moral v 
kratkem odločiti med mestom 
svetnika in sedanjo službo na 
občini, česar v bodoče v Bre-
žicah ne bodo več tolerirali, 
kljub temu, da ne gre za vo-
dilno delovno mesto. 

Na splošno je mogoče zaklju-
čiti, da bo brežiški občinski 
svet za župana skoraj ide-
alen, saj bo zelo težko pri-
šlo do omembe vredne opo-
zicije, pač pa je na pomolu 
zelo verjetna koalicija SDS z 
LDS (11+6), pa tudi z drugi-
mi verjetno ne bo težav, saj 
so z Molanom že doslej dobro 
sodelovali SD, SLS in PUM. Še 
bolj verjetno pa je, da župa-
nu sploh ne bo potrebno skle-
pati formalne koalicije, pač 
pa se bo sproti dogovarjal 
za podporo posameznim pro-
jektom, pri čemer naj bi mu 
pomagali tudi kar trije pod-
župani. Na fizionomijo nove-
ga občinskega sveta bo goto-
vo vplivalo tudi to, da se vanj 

nista uspela uvrstiti Ivan Vo-
grinc (SLS)  in Davor Račič 
(PUM), ki tako ne bosta mogla 

prevzeti pomembnejših funk-
cij, seveda pa bosta poleg 
svoje podjetniške aktivnosti 
še naprej igrala pomembno 
vlogo v brežiškem političnem 
življenju. Med zanimivost-
mi sedanje sestave je gotovo 
tudi novi mandat dolgoletne-
ga svetnika, bivšega poslan-
ca in tudi brežiškega župana 
Jožeta Avšiča, med veterane 
pa sodi tudi Milena Jesenko, 
ki bo najbrž pogrešala svoje-
ga soseda Miho Škrleca, zna-
nega pravnega tolmača ob-
činskega delovanja. Pravniški 
pogledi na sejah pa bodo naj-
brž redkejši tudi zaradi tega, 
ker se kljub lepemu rezulta-
tu na županskih volitvah v 
svet ni uspelo uvrstiti Nataši 
Štarkl. Sodeč po konstruktiv-
nem pristopu brežiške LDS bo 
k uigranosti v Brežicah pripo-
mogel tudi nedavni županski 
tekmec Matjaž Pegam, ki go-
tovo ne bo dovolil, da bi se na 
svetniških klopeh še kdaj po-
javile stekleničke z madžar-
skimi sokovi…

SEVNICA: 
Nič novega, morda 
več opozicije 
sicer močnejšemu 
županu
Za sevniški občinski svet lahko 
rečemo, da je doživel še naj-
manj sprememb, številke pa 
kažejo, da je s tremi svetni-
ki največ pridobila SLS, ene-
ga svetnika pa tudi SDS, osta-
le stranke oziroma liste pa so 
na slabšem (SD, N.Si) ali istem 

(PUM). Pomembna je seve-
da tudi uvrstitev DeSUS-a. 
V sevniškem občinskem sve-
tu ostajajo znana imena sev-
niške politike, kot sta dose-
danja podžupana Rudolf Bec 
in (tudi državni svetnik) Šte-

fan Teraž, prav tako poslanec 
Bojan Rugelj, pa Breda Dre-
nek Sotošek, Andrej Štricelj 
in mnogi drugi. Njim se bo kot 

Lestvica najmočnejših 
svetniških skupin po 
številu sedežev v 
občinskih svetih:
Leto 2002:
1. LDS (20)
2. SLS (19)
3. SDS (16)
Leto 2006:
1. SDS (23)
2. SLS (20)
3. LDS (15)

svetnica pridružila še Janče-
va najmočnejša konkurentka 
Meri Kelemina, ki bo z dru-
go najmočnejšo svetniško sku-
pino in močnimi povezavami v 
vrhu vlade verjetno predstav-
ljala vodjo opozicije. 

Sevniška politična scena je (za 
nekatere) najbolj normalna 
med posavskimi, saj svet po 
novem sestavljajo praktično 
le strankarske svetniške sku-
pine (sem lahko štejemo tudi 
PUM in AS). Srečna okolišči-
na za novega starega župana 
Kristijana Janca je lep uspeh 
njegove strankarske skupi-
ne, kateri se bosta zelo ver-
jetno konstruktivno pridružili 
tudi LDS in SD. Dobra popotni-
ca za novi mandat so seveda 
dolgo pričakovani in tik pred 
volitvami sprejeti projekti in-
frastrukture ob HE Blanca in 
umestitev tretje razvojne osi 
v vladne programe prihodnjih 
let, za njihovo dejansko reali-
zacijo pa bo najbrž potreboval 
še veliko svojih lobističnih iz-
kušenj kot poslanec v Ljublja-
ni in kot župan v Sevnici.

Lista BREŽICE 
2002

BREŽICE 
2006

KRŠKO 
2002

KRŠKO 
2006

SEVNICA 
2002

SEVNICA 
2006

2002 : 2006

LDS 6 6 8 5 6 4  20 : 15

SLS 3 3 10 8 6 9 19 : 20

SDS 8 11 2 5 6 7 16 : 23

SD 2 3 2 1 3 (ZL) 2 7 : 6

N.Si 1 - 4 2 2 1 7 : 3

SNS 2 1 1 1 - 3 : 2

DeSUS 2 2 - 1 1 2 : 4

PUM (+AS) 2 2 2 3 1 1 5 : 6

LRMK 1

LPM 2 1 2 : 1

ROK 1

Romska 
skupnost (1) 1 1 : 1

SEG 1

Neodvisna 
lista 
Brežice

1

LORKS 4

Neodvisni 
kandidat 1

Skupaj 30 30 32 30 25 25

Primerjava števila sedežev posameznih list v posavskih občinskih svetih (2002-2006):

KRŠKO: 
Povratek političnih 
veteranov, seje v 
povprečju daljše
Posebnost krškega občinskega 
sveta, ki sicer ima dve svetni-
ški mesti manj, ostaja še na-
prej mesto predstavnika Ro-
mov, ki ga bo tudi naslednja 
štiri leta zasedal Zdravko Ko-

vačič, kljub temu, da so ne-
kateri Romi pred volitvami 
opozarjali, da bi jih moral za-
stopati pismeni Rom in da bi 
nekateri »civili« v klopeh raje 
videli simpatično in izobraže-
no Natašo Brajdič, ki bi po-
večala tudi t. im. žensko kvo-
to. Ta je v krškem svetu sicer 
solidna in pomeni povečanje 
v primerjavi s prejšnjim man-
datom, saj svetnice predstav-
ljajo kar petino sveta.

Če je bil za prejšnji mandat 
značilen prodor mladih, neiz-
kušenih svetnikov in svetnic, 
med katerimi je bila večina 
v razpravah tudi precej pa-
sivnih, bo novi krški občin-
ski svet v znamenju izkušenih 
politikov in tudi povratnikov 
na (občinsko) politično sceno, 
kar lahko ilustriramo z vrsto 
imen, kot so Vojko Omerzu 
(bivši predsednik SO Krško), 
Olga Košir (bivša ravnatelji-
ca OŠ in vodja civilne inici-
ative na Senovem), Apolo-
nija Urek (bivša ravnateljica 
VVZ in članica Sveta KS me-
sta Krško), Metod Šonc (bivši 
predsednik Sveta KS in Skla-
da stavbnih zemljišč, ki je v 
osemdesetih letih upravljal s 
sredstvi rente iz NEK) ter Ivan 

Urbanč (znani sekretar ZSMS 
in pomemben član LDS). Med 
povratnike v lokalno politi-
ko lahko štejemo tudi Brane-
ta Janca, ki je bil tri manda-
te državni poslanec, v okviru 
minulih županskih volitev pa  
najmočnejši tekmec Bogo-
viču. Veliki met s samostoj-
no listo se je posrečil Jožetu 
Habincu, prav gotovo najbolj 
izkušenemu politiku prejšnje-

Iz volilnega štaba Ivana Molana v Brežicah

ga in sedanjega političnega 
sistema, ki je v minulih štirih 
letih pogrešal kvalitetnejšo 
povezavo med občinskim sve-
tom in mestno KS. Ta je večja 
od večine slovenskih občin.

V krškem svetu ostajajo ne-
kateri vodilni ljudje občin-
skih strankarskih odborov, kot 
so Martin Kodrič (N.Si), Raj-
mund Veber (SD), katerim 
se bosta pridružila županska 

kandidata Janez Požar (N.Si) 
in Stane Pajk (SDS), ki je tudi 
državni poslanec. Edini pri-
mer uvrstitve s preferenčni-
mi glasovi je tokrat izvolitev 
Jožeta Zupančiča (SDS), ki 
se je menda dodatno angaži-
ral po nekaterih trenjih zno-
traj krškega odbora in uspel 
prebiti na prvo mesto, med 
novinci na političnem podro-
čju pa je upravnik novomeške 
pošte Cvetko Sršen (SDS), ki 
so ga omenjali kot možnega 
kandidata za župana. 

Za največje presenečenje v 
sestavi krškega sveta velja 
neizvolitev Petra Žiganteja, 
zaradi umika kandidatur pa 
bosta manjkala tudi »svet-
niška veterana« Miroslav Mi-
keln in Branimir Vodopivc, 
ki se je od svetniških oziroma 
skupščinskih klopi poslovil po 
več desetletjih.

Prepričani smo lahko, da je 
občina Krško v mandatu 2006 
– 2010 dobila izkušenejši in 
sposobnejši občinski svet, kar 
pa prej kot ne pomeni tež-
je delo za tretji mandat žu-
pana Bogoviča. Ta se bo naj-
verjetneje tudi tokrat odločil 
za preizkušeni recept sodelo-
vanja z vsemi in se poskušal 
vpisati v lokalno zgodovino z 
nekaj velikimi infrastruktur-
nimi projekti, preden odide v 
Ljubljano, kjer ga, če je ver-
jeti predvolilni izjavi njego-
vega strankarskega šefa Po-
dobnika, »slovenska politika 
že težko pričakuje«.

Silvester Mavsar

Iz volilnega štaba Kristijana Janca v Sevnici

Pričakovanja rezultatov za Franca Bogoviča v Kostanjku
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Darko Bukovinski, načelnik UE Brežice

»Nič Vas – nas – ne sme presenetiti!«
A, preseneti, vedno znova, za tokrat še s preizkušnjo in zapisom s ture, ki jo je objavil v Planinskem vestniku:«…Pokončna skala pred tabo te sili, da jo gledaš, 
da »jo misliš«. Kam z eno in potem z drugo nogo? Kje se povleči z rokami? Stvari si moraš zapomniti. Ko si enkrat v steni, ne vidiš več ne noge ne oprijema. Za-
dnji raztežaj je najzahtevnejši. Oprimki in stopi so redki, stena pa krušljiva. Napeta vrv povzroči padanje kamnov. Dva kot projektila zažvižgata zelo blizu. Eden 
zadene nahrbtnik. Obtičim v skali in ne najdem rešitve. Slike se zelo hitro vrtijo v glavi. Na kaj vse človek pomisli v taki situaciji! Začutim nelagodje in nemoč. 
Kako naprej? Umirim se. Checking. S skrajnimi močmi le splezam čez rob. Moker sem, utrujen in besen. Velika in težka preizkušnja me je segrela in opozorila…«

Ko sem pred dvema mesece-
ma  iskala nov potni list, je to 
urejanje povzročalo kar ne-
kaj težav zaposlenim na od-
delku, fotografu, nekaterim 
še drugim iskalcem. Za nev-
šečnosti ste se mi opravičili, 
kar se mi je zdelo zelo nena-
vadno. Kdo se še danes komu 
opravičuje?
Lahko bi se tudi vprašali, za-
kaj se je  ljudem težko opravi-
čiti? Kdaj se to mora narediti in 
kdaj se to lepo sliši. I’m sorry, 
poje Gibonni. Od vprašanja od-
govornosti (prištevnosti in kriv-
de) do elementarnih higienič-
nih standardov, olikanosti. 
28. avgusta smo začeli z de-
lom v novih poslovnih prosto-
rih. Tistega dne so povsod po 
Sloveniji z manjšimi, začet-
nimi težavami začeli izdajati 
nove biometrične potne liste. 
Problemi so bili s programom. 
Nekaj naših strank, med nji-
mi tudi Vi, ste imeli nekaj več 
opravkov: Od nas do fotografa 
in nazaj, že izdelana listina se 
ni dala odpremiti in podobno. 
Začetne težave so bile na za-
dovoljstvo vseh odpravljene v 
nekaj dneh. Delo je normalno 
steklo. Tistim, ki ste imeli te-
žave, in tudi razumevanje do 
naših težav, smo se opraviči-
li in zahvalili za razumevanje. 
Nenavadno? Ne. Normalno.

Na otvoritvi ste poudarili, da 
bo Upravna enota še bolj pri-
jazna in dostopna…
Ne. Poudarjeno je bilo dej-
stvo, da so sedaj, ko so izpol-
njeni osnovni, tokrat tudi pros-
torski pogoji za delo, rezultati 
dela odvisni predvsem od nas 
samih, naših znanj in sposo-
bnosti. Sicer pa je deklarira-
no »prijaznost« razumeti šir-
še (preblag, prijateljski odnos, 
kot je tudi možno razumeti 
pojem prijaznosti, ko gre za 
uveljavljanje pravic, obvez-
nosti ali pravnih koristi v upra-
vnih postopkih lahko tudi ško-
di). Dejansko gre za urejenost, 
dostopnost storitev, merjeno s 
splošno sprejetimi standardi, 
zagotavljanje zakonitosti dela, 
enakosti strank pred zakonom, 
transparentnosti in podobno.

Obstaja na UE knjiga pohval 
in pritožb? In če obstaja, s 
kakšnimi vsebinami jih zapol-
nijo uporabniki UE?
Knjiga pripomb in pohval se 
nahaja v sprejemno informa-
cijski pisarni, kjer je na voljo 
vsakomur, da izrazi svoje (ne) 
zadovoljstvo z nami in našimi 
storitvami. Za obdobje januar-
september 2006 je bilo v knji-
go pripomb in pohval vpisanih 
sedem pohval in dve pripom-
bi.V skladu s spremembo Ured-
be o upravnem poslovanju pa 
od meseca maja 2006 naprej 
spremljamo tudi mesečno za-
dovoljstvo strank z našimi sto-
ritvami (t.i. barometer kako-
vosti, ki se mesečno objavlja 
za vse UE na spletnih stra-
neh MJU). Strankam so na vo-
ljo pripravljeni vprašalniki za 
redno ugotavljanje zadovolj-
stva strank na sedežu, vpra-
šalnike pa pošiljamo stran-
kam tudi skupaj z odločbami in 
sklepi, s katerimi se postopek 
zaključi. Tako smo na baro-

metru kakovosti maja zasedli 
49. mesto-ocena 4,28, junija 
24. mesto-ocena 4,54, julija 
5. mesto-ocena 4,71, avgusta 
37. mesto-ocena 4,38 in sep-
tembra 2. mesto-ocena 4,85. 
Sicer pa ocenjevaje zadovolj-
stva strank in zaposlenih pote-
ka v naši Upravni enoti že od 
leta 2002, ko tudi analitično 
spremljamo rezultate in ukre-
pamo tam, kjer je to smotrno 
in možno. 

Glede na sodobno, prostorno 
in »svetlobno« pridobitev, je 
pričakovati, da bi tako poso-
dobljena lahko pridobila sta-
tus regionalne UE s sedežem 
v Brežicah?
Smo na začetku pomembnega 
procesa organiziranja pokrajin 
in dograditve sistema lokalne 
samouprave. Od načina in sme-
ri teh sprememb, ki so nujne 
in zaradi katerih je tudi spre-
menjena Ustava RS, je odvis-
na tudi bodoča organiziranost 
in funkcionalna povezanost dr-
žavnih organov na teritorialni 
ravni bodočih pokrajin. V Po-
savju se je skozi daljše obdo-
bje, posebej pa v zadnjih le-
tih, ustvarila močna zavest o 
skupni-pokrajinski pripadnosti, 
tako, da je vsaka »svetlobna« 
pridobitev, kot pravite, dejan-
sko pridobitev vseh nas, Posavk 
in Posavcev. 

Koliko časa ste že načelnik 
UE Brežice? Kaj se je v tem 
času spremenilo, reciva – na 
boljše?
Glede na že rečeno, ne vem, 
kaj bi se lahko spremenilo na 
slabše. Mogoče, da sem sko-
raj 12 let starejši. Tisto, kar se 
mi pa posebej zdi pomembno, 
je dejstvo, da je v tem obdo-
bju delovanja državne uprave, 
posebej pa upravnih enot, pri-
šlo do velikih sprememb v na-
činu poslovanja, predvsem pa 
v miselnosti. Prišlo je do pre-
obrazbe iz okornih, oblastnih 
struktur, v sodobne, dinamič-
ne državne organe. In ravno 
ta kvalitetni premik je naj-
težje uresničljiv. Gre za traj-
no, kontinuirano  dogajanje, 
ki včasih poteka hitreje, vča-
sih počasneje. 

Zdi se mi fenomen, da Vas 
nova – sedanja – vlada ni za-
menjala, kot se je to zgodi-
lo nekaterim drugim. Gotovo 
obstaja pojasnilo?
V Sloveniji deluje 58 upravnih 
enot. V tem obdobju sta bila 
zamenjana, mislim, da dva na-
čelnika. Nekaj malo je tudi na-
ravne fluktuacije (upokojitve, 
zamenjave služb ipd.) Sicer pa 
z dr. Gregorjem Virantom kot 
z neposredno nadrejenim, na-
čelnice in načelniki zelo dobro 
sodelujemo in sicer že od leta 
2000, ko je nastopil funkcijo dr-
žavnega sekretarja na takrat-
nem MNZ, in nas dobro pozna. 
Mislim, da ne gre za noben fe-
nomen. Mogoče si samo želimo 
kakih menjav? Večini načelnic in 
načelnikom poteče mandat sre-
di naslednjega leta in bi mogoče 
na to vprašanje takrat lažje od-
govorili. Se bo res »zgodil feno-
men«? Edina kompetentna ose-
ba za odgovor na to vprašanje 
je minister za javno upravo. 

Te dni smo se pogosto sreče-
vali z vprašanjema – kdo in od 
kod pa je Darko Bukovinski? 
Pa reciva najprej – od kod?
Oče Alojz je bil doma s Korit-
nega, številčne družine »Mi-
škovih«, mati Fanika roj. Po-
žgaj iz Male Doline. Na moj 
prvi rojstni dan smo se prese-
lili na Bregano, kjer je oče de-
lal do upokojitve v Remontnem 
zavodu kot varilec. Oba starša 
sta preživela kalvarijo izgnan-
stva. Oče se je v Brežicah iz-
učil poklica  v okrajni ključav-
ničarski delavnici, kjer je delal 
in živel od 1.7.1945 do konca 
leta 1947. Mati je delala kot ši-
vilja za Jutranjko in pozneje 
v Samoborki. Tako sva skupaj 
z mlajšo sestro Cvetko odra-
ščala…. Sedaj z družino živim 
v Brežicah.

In z izobrazbo in prejšnjimi 
zaposlitvami…
Šolal sem se na Hrvaškem, štu-
dij prava  končal v Zagrebu. V 
Brežicah sem začel delati leta 
1984. Najprej na Komunalnem 
podjetju, pozneje na Gozd-
nem gospodarstvu Brežice, 
leta 1990 pa sem nastopil delo 
na Občini Brežice kot sekretar 
Skupščine vse do reorganizaci-
je lokalne samouprave in usta-
novitve upravnih enot.   

In kdo je Darko Bukovinski? 
Omenili ste, da imate v živ-
ljenju ljube paralele. Likovno 
umetnost, na primer. Katero 
obdobje? Slikarja, ki ga imate 
ali katerega delo bi radi imeli 
v svojem domu?
Težko je govoriti o sebi. Dej-
stva so čisto zadosti. Doda-
ti je mogoče kakšen croquis, 
skico iz vsakdanjika. Res je, 
da brez umetnosti kot načina 
(estetskega in duhovnega) do-
jemanja, življenja in komuni-
kacije, enostavno bivanja kot 
takega, spoznavanja in doje-
manja samega sebe, narave 
in ljudi okrog sebe v vsej svoji 
spremenljivosti in minljivosti, 
ni mogoče živeti.

Tu in tam se je treba umakniti, 
izstopiti iz  vsakdanjega eksi-
stencialnega ritma, prestopiti 
na drug vlak. Dovoliti si pobeg, 
med obveznostmi, na kak soda 
špricer k Sinetu, odplavati z 
glasbo ali se utopiti v kaki ga-
leriji, na trenutek ali dva, uro 
ali dve, dan ali dva. In ko se vr-

neš nazaj v lepoto vsakdanjika 
(to diši po Baudelairu), slišiš še 
vedno to isto glasbo, in nebo je 
grafitno modro z vijoličastimi 
kumulusi, ki se premetavajo na 
vetru, svežina soda špricerja ti 
izostri percepcijo, tenis žogi-
ca ti lepo pade na backhand in 
gora se postavi pokonci, da jo 
z večjo ljubeznijo preplezaš. V 
globokem črevesju birokracije 
iščeš kak svež vonj po novem 
in drugačnem, človeku narav-
nanem okolju. Veseliš se vsake 
nove stranke, saj imaš rad lju-
di, sicer tega dela sploh ne bi 
mogel opravljati. 

Čeprav je jesen, se megle še 
niso zaprle v doline. Včeraj 
sem skočil na Cirnik, do biva-
ka. Listje še ni padlo, mogoče 
bo v teh prazničnih dnevih kaj 

več časa in miru. Treba se je 
premakniti. Ogledali si bomo 
razstavo Mirója v Piranu, Met-
ke Krašovec v Equrni, Makuco-
ve grafike in platna v obnovlje-
ni Pilonovi galeriji v Avdovščini. 
Pogledam Kuglerja, dela mi 
družbo, avtoportret iz njego-
vih mlajših dni, mojstrovina 
slikarske tehnike. Strog je do 
sebe. Izraz je gotovo ekspre-
sionističen. Bil je izvrstni po-
znavalec slikarskega realizma. 
Mnoge reči o tem in onem sli-
karju, barvah, slikarskih šolah, 
abstrakciji, risbi, renesansi, 
sva znala skupaj razpravljati. 
Do bistva. V njegovi asketsko 
enostavni delovni sobi, s po-
gledom na lipo pred cerkvijo 
sv. Roka. S čopičem ali knjigo 
v roki. Ponovno, v tišini pre-
biram Damirjeve verze. Manj-
ka mi njegov klobuk na ulici, 
skupna kava pri Duletu, ali v 
Vrtnici. Ne smem zamuditi Ču-
berjeve razstave v Krškem, se 
oglasiti do Cvetke Miloševe, že 
nekaj let se k jej odpravljam, 
poklicati Vesno in doreči detaj-
le okoli razstave njenih barv na 
svili, ki bodo kot prve razstav-
ljene v sejni sobi naše Upra-
vne enote. Upam, da bo tudi 
ta prostor našel komunikacijo 
z mestom in meščani.      

Kako blizu Vam je abstraktni 
likovni izraz? Se tudi sami li-
kovno izražate?
Ne slikam. Vsak likovni iz-
raz, tudi abstraktni, mi ni tuj. 
Obratno. Pomemben je odnos, 
ki se ustvari med umetniškim 
delom in mano: estetski, du-

hovni, čutni in spoznavni. Ab-
straktna smer v modernem 
slikarstvu (sicer pa se je ab-
strakcija pojavljala tudi pri 
mnogih starih umetnostih), 
uporablja kot izrazno sredstvo 
barvo, obliko, material, dina-
miko in odnose med temi ele-
menti, ne da bi neposredno po-
snemala realni, pojavni svet. 
Že od Kandinskega naprej…Ma-
levič, Mondrian… Iskanje novih 
kompozicijskih prijemov in na-
čel. Edo Murtić, Lojze Spacal, 
občasno tudi Mušič. »Naša« Ču-
ber, Marinč, ali najina, Dianina 
in moja, B. Bricelj s svojimi po-
gledi v zenico aboridžinovega 
očesa, slovenski pop art.

Na zadnji fotografski razsta-
vi JSKD OI Brežice ste preje-
li pohvalo za fotografijo »go-
lob«. Presenetili ste, vsaj 
mene…
Nič Vas, nas, ne sme presene-
titi, še najmanj golob… Prve 
fotografije sem naredil v 6. 
razredu OŠ, ko sem se naučil 
razvijati filme in izdelovati fo-
tografije. Na Zorkiju 6. Takrat 
sem kupil tudi prvo »single« 
ploščo. Bili so to The Beatles s 
svojo Hey Jude. Sledili so Sto-
nesi, Drago Mlinarec, Creeden-
ce Clearwater Revival, Bee 
Gees, Janis Joplin, klasika. Vse 
to in še kaj več smo posluša-
li v temni kletni  sobi z rdečo 
lučjo zraven kurilnice osnovne 
šole -  takrat, ko smo razvijali 
fotografije in odraščali. Sedaj, 
ko sem velik, da ne rečem star, 
nimam več toliko časa, tudi za 
fotografijo ga zmanjkuje. Zato 
je tu in tam kakšen golob… 

Presenetili ste tudi z naklo-
njenostjo do planinarjenja, 
ki je še ena Vaša paralela…
S tem sem se začel ukvarjati 
resneje zadnjih pet, deset let. 
Od vseh mogočih zvrsti knjig, 
ki jih je še potrebno (ponovno) 
prebrati, najraje sedaj berem 
(razen seveda …..) planinske 
vodnike in drugo planinsko li-
teraturo. Brez nepotrebne na-
vlake in leporečja, z natančni-
mi opisi poti, če se le da, ob 
glasbi s planinsko karto v roki. 
Preden zaspim, odsanjam kako 
pot, ugasnem luč in se srečam 
s kako kavko, Miheličem ali Ku-
gijem na poti proti gori, s po-

gledom naprej, v dolino in na-
slednjo goro, v večnost. 

Ste pa tudi predsednik Dru-
štva zbirateljev Verigar Bre-
žice.
Tudi to nekdo mora delati. No-
silci vsebin so malo številčni, 
vendar zelo dobri posamezni-
ki. Saj vsi mi nekaj zbiramo, 
mar ne? Ne samo znamke, kot 
se napak misli, recimo knjige, 
razbite steklene koščke spomi-
nov, frnikole iz otroštva… Ve-
seli me, da je društvo zmoglo 
nekaj energije, sedaj bo po-
trebno kaj več. 

Otvoritev novih prostorov UE 
je med ostalim potekala tudi 
s Slavkom Cerjakom in Zora-
nom Senkovićem, ki sta nav-
dušila. Po Vaši ideji? Z lahkoto 
sklepam, da imate radi kvali-
tetno paralelo.
Na otvoritveni svečano-
sti kakšnega prizora comme-
die dell’arte, o čemer sem 
tudi razmišljal, ni bilo možno 
uprizoriti. Mogoče bi se lah-
ko zgodil kakšen happening ali 
večslojni performans? Kot kon-
trapunkt mogoče kakšen pov-
sem drugačen minimalistični 
pristop. Preveč je objektiv-
nih ovir… pa tudi ni bilo časa 
in priložnosti za eksperimen-
te. Kako se izogniti standard-
nemu, zdolgočasenemu kliše-
ju otvoritve take institucije 
s sredstvi, ki so na razpola-
go? Namesto Male nočne glas-
be je to bila moja »mala nočna 
mora«. Ko nimaš kaj, se zate-
češ k onim, ki imajo več duha; 
seveda, ki to znajo. Umetniki 
in profesionalci rešujejo za-
devo. Cerjakovo satirično gle-
dališče (Slavko je takoj zagri-
zel, birokracija je neskončni 
motivacijski vir) in Senković, 
ki ga je Slavko pritegnil k so-
delovanju, fanfare, Nuša, pu-
blika. Kontakt je bil vzpostav-
ljen. Imamo srečo, da je atrij 
akustičen in da ga Marjan po-
nuja. Za prave, dobre in atrak-
tivne vsebine. Vabljeni in do-
brodošli! 

Naposled – na kaj ste trenut-
no najbolj ponosni? 
Ponos?  Ne vem, kaj bi s tem 
delal. Gremo naprej.

Natja Jenko Sunčič
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Kolumna

Sejmišča.
Večer pred Dnevom »D«, 22. okto-
bra torej, sem si ogledala ameriški 
film, dramo Angeli železnih čeljusti. 
Zgodba pripoveduje o velikih prijate-
ljicah Alice Paul in Lucy Burns, ki sta 
bili - v boju za volilno pravico ame-
riških žensk – odločeni podrediti vse 
do zadnje kaplje krvi, do poslednjega 
diha. Ženski sta se spoznali v Angliji, izhajali sta iz povsem raz-
ličnih okolij in sta se v Ameriki s svojo radikalno držo postavili 
na čelo skupine sufražetk, ki so bile prav tako za svoje cilje pri-
pravljene žrtvovale vse.  Alice in Lucy so večkrat potisnili v za-
por, ju mučili, jima poskušali zapreti usta, gladovno sta stavka-
li, njun skrajni upor in gladovna stavka sta močno odmevala v 
javnosti. Ameriški senat je 1919. sprejel amandma, ki bi Ame-
ričankam prinesel volilno pravico. Čez leto ga je ratificiralo do-
volj zveznih držav, da je postal veljaven. Jeseni 1920. so Ame-
ričanke prvič volile.

1942. je bila na Slovenskem uzakonjena splošna volilna pravica, 
pravnoformalno leta 1945. Posiljena z vsem volilnim sejmiščem 
sem se 2006. tej pravici hotela odreči. Železne čeljusti ameri-
ških angelov in skrajno dosledna mama, da se tej pravici pač ne 
kane odreči, so me potisnile na volišče. Če je bil moj glas vsaj za 
šilce v obče dobro, prav. Mi je bratranec pripovedoval, kako je 
najina Židanova stara mama hodila na sejmišče kupovat ali arat 
kravo. Po moško je segla možem v roke, trdno zniževala ceno 
in se ni dala. In sklenila kupčijo. Brez dolgoveznih, nesmiselnih 
premetavanj pameti. Kar me je odvračalo od dane mi pravice in 
mi dvigovalo želodčno kislino. Pa »egi«, ki sem se jih prenaje-
dla do slabosti, in so dneve potem nastiljali mestne in primestne 
površine. Kaj pa si sploh predstavljam, da bi svoje frizure, brke 
in brade kar tako na hitro pospravili!? Naj steljo, no, vendar fo-
tografiram, me je nekdo dregnil  pred staro pošto. Kjer …. leži, 
tam dlako pusti, mi je skozi smeh ušlo.

Novo sejmišče. Vsak dan en svetovni dan. Še enega ne pogoltneš, 
je že drug na vseh spletnih in časopisnih straneh. Svetovni dnevi 
tega ali onega doživljajo skorajda inflacijske razsežnosti. Živi-
mo svetovni dan meteorologije, civilnega letalstva, voda, hemo-
filije, osteoporoze, knjige, pošte, boja proti raku, aidsa, sveto-
vni dan otroka, svetovni dan duševnega zdravja, varčevanja. Bog 
nas var`, da bi še naštevala. 365 bi jih bilo in še kakšen vmes bi 
se znašel. Za en dan in potem vse po uhojeni poti. Če te v živo 
ne strese rak in te ta začne spreminjati. Če osteoporozo že imaš, 
pa ti poči kolk. Če otročka imaš, pa spregledaš, ko ti jo zago-
de. Kar je seveda križ, vendar neprimerno manjši, kot če zboli. 
In pristaneš med duševnimi bolniki, moral pa bi biti duševno in 
telesno zdrav kot dren. Preblisk. Kako bi izgledal svetovni dan 
vojn, na primer? Koffi Anan je neki dan izjavil, da je vojn po sve-
tu vedno manj. Upam, da je še pri sebi.

Sejmišče raznoterih Catrin duševno ubija lestvico mojih ženskih 
letnic. Nas kot žensko bitje popolnoma degradira. Govorim o se-
riji tankih, vpojnih, še bolj vpojnih in še bolj tankih damskih 
(prosim lepo) vložkih. Z njimi greš lahko twistat, greš se lah-
ko rock and roll, na jahto, se tunkaš, premetavaš na vse načine, 
razteguješ po mili volji. Si nasmejana, pokaš od veselja, nosiš 
legice, tangice, minice. Ja, sveta pomagavka, se je ženski rod 
tako izrodil? Ali naše hčerke niso več to, kar smo bile me, pred 
nami naše mame in pred njimi njihove? Kaj ni to »Always« tako?  
Smo si poskušale ob enem spotikanju priti na čisto. Pralni pra-
ški boljši od boljšega, Cilliti, ki brez muje odstranijo desetletni 
apnenec s straniščnih školjk, šamponi, ki naredijo vsej svetovni 
sorti žensk lase a la Rita Hayworth, maže za premik biološkega 
kazalca deset in več let nazaj, posoda se kar sama pere, staro 
postaja novo in bleščeče. In zob časa nima ob sejmišču reklam-
nih sporočil ničesar več početi. Vse in vsi dišimo, mlajši smo, 
vedno več gostih, dolgih in sijočih las nam pada h križu, ščetini-
ce na nogah so še samo kosmat spomin. In, ja – hočem Malizio-
oo, kakšen moški pa si???

Nek dan sem obrnila vsakdan na glavo in šla pohajat na Obalo. 
Slovensko. Kako lepo domovino imamo, ki te dni posebej žari. 
Zasluži si imenitne ljudi; da jo imamo radi, najbolj radi. Da ču-
vamo vsako njeno ped. Ali, kot mi je zelo skromno dejal Dar-
ko Bukovinski, da je en delček njegovega prizadevanja k prijaz-
ni Upravni enoti, tudi njegov. Trudil se je, mislim, tudi lobiral. 
Zato, ker ima to domovinico tako zelo rad. Mimo vseh sejmišč.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Prijaznejše okolje za stranke
BREŽICE - Ena večjih pridobitev v okviru letošnjega brežiškega občinskega praznika je zagotovo nov 
poslovni center Gasa v središču mesta, kjer imata nove prostore Upravna enota Brežice in pisarna Ge-
odetske uprave. Slovesna otvoritev novih prostorov je potekala v petek, 20. oktobra.

V dobrih 4200 m2 velikem po-
slovnem centru Gasa, ki ga 
je zgradilo podjetje Skala, 
Upravna enota Brežice za-
seda dobrih 1300, Geodetska 
uprava pa 156 m2 prostorov. 
Za Upravno enoto, ki se je 
prej stiskala na 950 kvadrat-
nih metrih v stavbi Občine 

Brežice, to pomeni bistve-
no boljše pogoje za delo ter 
prijaznejše okolje za stran-
ke, pravi načelnik UE Brežice 
Darko Bukovinski. Upravna 

enota sicer v novih prosto-
rih deluje že od 28. avgusta, 
v tem času so vanje preseli-
li tudi arhivsko gradivo, ki so 
ga prej hranili v stari osnov-
ni šoli v Mrzlavi vasi in v kleti 
občinske stavbe. Novih pros-
torov so veseli tudi geodeti, 
ki so se preselili že četrtič v 

zadnjih 30 letih, kot je pove-
dal direktor sevniške območ-
ne enote Geodetske uprave 
Roman Novšak. Kot je ob ot-
voritvi dejal minister za jav-

no upravo Gregor Virant, ki 
je skupaj z namestnico gene-
ralnega direktorja Geodet-
ske uprave dr. Boženo Lipej 
in načelnikom Darkom Buko-
vinskim opravil simbolno od-
prtje novih prostorov (na fo-
tografiji), slednji pomenijo 
pomemben korak k prijazni 
in učinkoviti javni upravi, k 
temu cilju pa bodo pripomo-
gle tudi spremenjene uradne 

ure: ob sredah uro dlje, torej 
do 18. ure, ter vsako prvo so-
boto v mesecu dopoldne. 
Slovesno otvoritev v atriju 
poslovnega centra Gasa so 
popestrili orkester Glasbe-
ne šole Brežice, igralca Slav-
ko Cerjak in Zoran Senković 
ter pevka Nuša Derenda. 

P. Pavlovič

Kamen na kamen – kamnita 
spirala
SEVNICA – Grad Sevnica je bil v četrtek, 26. ok-
tobra, ponovno prizorišče zanimivega kulturnega 
dogodka. Potekala je otvoritev fotografske razsta-
ve mladega sevniškega arhitekta Damjana Pope-
larja in njegovih prijateljev, Viktorije Tekstor in 
Boruta Dvornika.   

Začelo se je v atriju sevniškega gradu - ob gorečih svečah in 
ob nežnih zvokih flavte. Na kamnita tla je začelo padati je-
sensko listje. Nekdo ga je začel grabiti na kup. Prišel je tu-

jec in med kupom listja nekaj iskal. Na belem filmskem plat-
nu so se začeli predvajati prvi kadri dokumentarnega filma o 
izdelavi kamnite spirale v eni izmed kraških vrtač na robu Tr-
novske planote, na Gori nad Ajdovščino. Damjan Popelar je 
uporabil trd kraški kamen, ki so ga mnogo stoletij metali v vr-
tačo, za oblikovanje kamnite spiralne poti, ki se vije z roba 
vrtače na njeno dno. Njegovo umetniško delo je nastajalo 
dve leti - pri tem so mu pomagali prijatelji, domači in doma-
čini. Pri delu so uporabljali le roke in ročno orodje. Delo je 
povezalo ljudi med seboj in z naravo. Poleg dokumentarnega 
filma so nastale še nepozabne fotografije. Le-te so na ogled v 
galeriji  sevniškega gradu. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Z leve proti desni: Otvoritev fotografske razstave o 
kamniti spirali je Damjan Popelar (na sredini) otvoril 
skupaj s  predsednikom društva Zagon Stankom Lazarjem 
(na levi)  in direktorjem Občinske uprave Občine Sevnica 
Zvonetom Košmerlom (na desni).

Zlati brežiški gimnazijci pri 
županu
BREŽICE - Gimnazija Brežice je v dnevnik za pri-
hodnje rodove vpisala tudi maturo šolskega leta 
2005/2006, ko je na njihovi šoli zaključila učne 
obveznosti še ena izmed generacij srednješolcev.  
Brežiška gimnazija je z letošnjo maturo bogatej-
ša za deset novih zlatih maturantov, ki so v njihov 
hram učenosti prihajali iz Sevnice, Krškega, Seno-
vega, Krške vasi, Podsrede in domačih Brežic. To 
so: Tilen Buršič, Darja Gramec, Mateja Kovačič, Jan 
Kurinčič, Bor Marolt, Maja Marušič, Ajda Senica, 
Urška Simonišek, Maruša Starc in Tinkara Troha.

Turnir veteranov v Krmelju
KRMELJ - Rokometni veterani društva Svobode Krmelj so v so-
boto, 14. oktobra organizirali tradicionalni rokometni turnir in 
13. memorial Jožeta Logarja ter vseh preminulih krmeljskih 
rokometašev.
Turnirja, ki je izključno prijateljsko druženje nekdanjih aktivnih 
rokometnih igralcev, so se poleg domačinov udeležile še ekipe: 
Branik Mari-
bor, Hrast-
nik, Zasav-
je (Zagorje 
–Trbovlje) 
in Dobrepo-
lje. Akterji 
na igrišču 
so prika-
zali borbe-
no in všeč-
no igro ter 
v stilu rokometnih romantikov navdušili s svojimi akcijami. Vse 
ekipe so za udeležbo prejele pokale. S pozornostjo pa niso po-
zabili na starostne jubilante v svojih vrstah. Prijazni domačini so 
poskrbeli tudi za drugi polčas druženja ob domačih jesenskih do-
brotah in srečelovu. Krmeljski rokometni veterani vas že vabijo na-
slednje leto, 13. oktobra 2007 na turnir, ko bodo obeležili 55–letnico 
rokometa v Krmelju.

Katja Pibernik

Ob zaključku občinskega 
praznika jih je v svojih pros-
torih sprejel tudi brežiški žu-

pan Ivan Molan, ki jim je v 
ponedeljek, 30. oktobra, pri-
pravil poseben sprejem. De-
setim zlatim maturantom, 
ki so najuspešnejše zaključi-
li srednješolsko gimnazijsko 
izobraževanje in se ponaša-
jo z imenom zlati maturanti, 
je namenil nekaj spodbud-
nih besed in jim je podaril 
slovar.

Sicer so bivši dijaki že zako-
rakali v novo študijsko obdo-
bje in poprijeli za učne ob-
veznosti, pa vendar so bili 
počaščeni, da jih je župan 
Molan tako prijetno pogostil 
in jih obdaril s takšnim dari-
lom, ki ga bodo prav gotovo 
potrebovali pri svojem izob-
raževanju. Štirje od njih so 
se namreč odločili za štu-
dij medicine, dva sta posta-
la študenta fizike, po eden pa 
študirajo matematiko, stroj-
ništvo, biokemijo in farmaci-
jo. Župan je na koncu izrazil 
tudi željo, da bi se kadri ka-

kršni so zlati maturanti, vrni-
li v domač kraj in ga opleme-
nitili tudi s svojim znanjem 

in delom, kar bi bilo velikega 
pomena tako za brežiško ob-
čino kakor tudi širšo okolico. 

M. Kalčič M.

Zlati maturanti Gimnazije Brežice pri županu Ivanu Molanu

Z žogo tudi ponoči
ARTIČE – Na artiškem igrišču so v petek, 20. oktobra, zagoreli 
reflektorji, ki tako omogočajo športne aktivnosti tudi v večer-
nem času. Prireditev, ki se je odvijala na igrišču, na katerega 
se je počasi spuščala tema, je povezovala Jerneja Rožman. 
Med številnimi domačimi obiskovalci so se slovesnega trenutka 
udeležili tudi brežiški župan Ivan Molan, predstavniki lokalne 
skupnosti ter športnih društev. Z zanimivim kulturnim progra-
mom so dogodek popestrili učenci artiške osnovne šole, nato 
pa je sledilo še družabno srečanje krajanov, ki so se dolgo v 
noč zadržali ob prižgani razsvetljavi.

Knjižnica Sevnica

Prireditve v ob občinskem 
prazniku
- od 6. 11. 2006  razsta-

vo fotografij Ljuba Mo-
toreta z naslovom Po-
gled na sevniško občino 
iz  zraka,

- 16.11. 2006 ob 18. 
uri predstavitev knjige 
Razbor med koprenami 
spomina.  

Knjigo bo predstavila av-
torica, gospa Breda Vid-
mar, s pesmimi iz knji-
ge pa bodo predstavitev 
obogatile  Ljudske pev-
ke z Razborja in moška 
vokalna skupina Fantje z  
Razborja.   
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Zadnjič radodarni s priznanji
KOSTANJEVICA NA KRKI – Zadnja slavnostna seja sveta kra-
jevne skupnosti Kostanjevica na Krki je ravno na kostanje-
viški krajevni praznik, torej v soboto, 21. oktobra (dan, ko 
so Nemci leta 1943 postrelili 40 talcev), potekala v Galeri-
ji Božidar Jakac. Zadnja krajevna priznanja je prejelo vseh 
28 delujočih društev v kostanjeviški KS ter Tatjana Pet-
rič za medijsko podporo. Posebno priznanje je šlo v roke 

predsedniku LD Francu Bazniku, občinskemu svetniku An-
dreju Božiču,  predsedniku ŠD Poldetu Bučarju, predsed-
niku PGD Marjanu Cvelbarju, predsedniku TD Mateju Drob-
niču, predsedniku RD Robertu Kočevarju, predsedniku ČD 
Romanu Leganu, nepogrešljivemu v kostanjeviški šelmari-
ji Milanu Kupleniku ter dolgoletnemu občinskemu svetni-
ku Francu Štokarju. Posebno priznanje s plaketo so prejeli: 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, PGD Kostanjevica, 
podjetnik Silvo Miklavž, direktor Galerije Božidar Jakac Bo-
jan Božič in ravnateljica kostanjeviške osnovne šole Meli-
ta Skušek. 
Praznovanje se je nadaljevalo in zaključilo s koncertom Ko-
mornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije s solist-
kama Urško Žižek in Mirjam Kalin v nekdanji samostanski 
cerkvi. P.P.

Dolgoletni predsednik sveta KS Kostanjevica na Krki Milan 
Herakovič (drugi z leve) je priznanja podelil med drugim 
tudi Tatjani Petrič (levo), Meliti Skušek (tretja z leve) in 
Bojanu Božiču (drugi z desne, med Ladom in dr. Andrejem 
Smrekarjem).

Srečanje posavskih in 
zasavskih gasilk
RAKA - V mesecu oktobru, v mesecu požarne varnosti, je Ga-
silska zveza Krško 21. oktobra organizirala srečanje žena 

gasilk iz posavskih in zasavskih občin. Srečanja, katerega 
osrednje dogajanje je potekalo na Raki, se je udeležilo oko-
li 70 žena gasilk, ob tej priložnosti pa so v raškem Prostovolj-
nem gasilskem društvu pripravili dan odprtih vrat, hkrati pa 
je bilo raško gasilsko društvo tudi organizator tekmovanja 
gasilk za pokal PGD Raka.  B.M.

Srečanja se je udeležilo okoli sedemdeset gasilk in 
Posavja in Zasavja

Moderniziran cestni odsek 
Ravni - Vrhulje
VELIKI TRN -  Na Velikem Trnu so 6. oktobra simbolno odprli za 
promet razširjen in asfaltiran cestni odsek Ravni – Vrhulje. Inve-
sticija Občine Krško v modernizacijo 1400 metrov dolgega cest-
nega odseka je znašala 25 milijonov tolarjev, še pred končnimi 
deli, ki so jih izvajali v Cestnem gradbenem podjetju CGP Novo 

mesto, pa je gradbeni odbor na trasi opravil več kot 500 ur pros-
tovoljnega dela v sodelovanju s samostojnim podjetnikom Jer-
nejem Žarnom, ki je s strojno mehanizacijo opravil  izkope in 
razširitev ceste. Otvoritvi ceste so,  kot se za mesec oktober 
spodobi, ob pesmi tamkajšnjih ljudskih pevcev nazdravili najprej 
z moštom na kmetiji nekdanjega kralja cvička Lojzeta Pirca, po 
otvoritvi trase pa še s pogostitvijo na kmetiji Žaren. B.M.

Novo odprtemu cestnemu odseku Ravni – Vrhulje so 
nazdravili (od leve proti desni): podjetnik Jernej 
Žaren, krški župan Bogovič, kralj cvička leta 2001 
Lojze Pirc v ozadju s sinovoma Janezom in Miho, 
požrtvovalni predsednik KS Veliki Trn Franc Lekše, 
Rafko Jurečič z oddelka za gospodarsko infrastrukturo 
ter Tine Božič, član gradbenega odbora Veliki Trn.

Naj bi v lekarni prodajali le še 
zelje in repo v kapsulah?
BREŽICE – Kolektiv Javnega zavoda Lekarna Brežice je 
praznik Občine Brežice slavnostno obeležil z otvorit-
vijo prenovljenih prostorov. Sicer pa so začetki prve 
brežiške lekarne omenjeni v drugi polovici 17. stolet-
ja v frančiškanskem samostanu, v prvi polovici 18. sto-
letja je bilo lekarništvo v mestu v rokah meščanskega 
kirurga, leta 1786 - pred 220 leti - pa je upravnik dr-
žavne lekarne v Slovenski Bistrici zaprosil, da na svoje 
stroške postavi v Brežicah lekarno, za kar je dobil do-
voljenje v hiši št. 13, v kateri je bila lekarna do zgra-
ditve nove stavbe zdravstvenega doma, kamor se je 
januarja 1977. preselila tudi ekipa brežiške lekarne.
Povod za obnovo lekarne je bil 
ogenj v oficini, ker je zaradi na-
mestitve za 1 KW močnejše kli-
matske naprave zagorelo oži-
čenje, dan pred tem so imeli 
poplavo v kletnih prostorih za-
radi kanalizacije, pred tem pa 
še poplavo zaradi preperelih vo-
dovodnih cevi v zgornjem nad-
stropju. Vse to in pretesna ofi-
cina so bili vzroki, da so se lotili 
temeljite in dolga leta načrto-
vane obnove. Obnova je zaje-
mala zamenjavo vse inštalacije, 
urejen je samostojen priključek 

na vodovodno omrežje, priklju-
ček na omrežje mestnega ze-
meljskega plina, v celoti je za-
menjano električno ožičenje z 
večjo priključno močjo in moč-
nejšimi kabli. Lekarna je poso-
dobljena tudi z novo računal-
niško mrežo in prešli so na nov 
lekarniški informacijski sistem v 
Windows okolju. Ostali pa so na 
isti kvadraturi – 360 kvadratnih 
metrih, kar pomeni, da so moč-
no zmanjšali prostore, ki so na-
menjeni proizvodnji in skladiš-
čenju zdravil in sicer na račun 
povečane oficine. 

Direktorica zavoda, mag. Bože-
na Omerzel, je v nadaljevanju 
vizijo prihodnosti predstavila z 
besedami:«… da bi ohranili, kar 
se je dobrega v lekarniški dejav-
nosti v letih razvoja pridobilo, 
da bi bil lahko farmacevt s svo-
jim strokovnim znanjem, izkuš-
njami in komunikacijskimi spo-
sobnostmi obiskovalcu lekarne 
bolj v pomoč; da bi se vsak pre-
prost človek z bolezenskimi te-
žavami vedno lahko obrnil na 

farmacevta, in bi v njem našel 
strokovnjaka z znanjem o zdra-
vilih kot tudi razumevajočega 
človeka; da ne bi šel razvoj zgolj 
v smer farmacevta – administra-
torja, ki lovi tiste, ki niso zava-
rovani in bi radi koristili uslu-
ge zavarovalnice, da farmacevt 
tudi ne bo tisti, ki bo zmanjše-
val število pakiranj, ki jih pred-
piše zdravnik, pa raziskoval, ali 
je pacient že upravičen do ple-
nic danes, ali bo šele čez tri 
dni, se bal sankcij, če bo nare-
dil kakšno administrativno napa-

ko in podobno. Farmacevt v le-
karni lahko da tej družbi več, če 
mu bo to le omogočeno. Z no-
vim zakonom o zdravilih se je 
uspelo zgolj z orodjem politič-
nega lobiranja doseči, da bodo 
zdravila na voljo v trgovinah na 
samopostrežen način. Mar bomo 
pod krinko visokokvalificiranega 
strokovnjaka v lekarni prodaja-
li le še zelje in repo v kapsulah, 
pa še eventualno kakšno drago 
kozmetiko?«
»Med tem pa bodo v trgovinah 
prodajali zdravila«, je med če-
stitkami in svojim pozdravnim 
govorom navezala predsednica 
Lekarniške zbornice Slovenije, 
asistentka mag. Andreja Čufar.
K posodobitvi lekarne, ki je šir-
šega družbenega pomena, je 
čestital tudi župan Ivan Molan, 
slavnostni dogodek pa je z izbo-
rom pesmi Vlaste Rožman ob-
likoval MePZ Viva, z gostujočo 
dirigentko prof. Marjetko Pod-
goršek Horžen in povezovalka 
prof. Nataša Plevnik.

N. Jenko S.

Brežiškim krvodajalcem 
podelili priznanja
BREŽICE - Krvodajalstvo je družbeno pomembna dejavnost 
in vrednota ter odraz visoke stopnje osveščenosti. Brezplač-
no krvodajalstvo je najobsežnejša humanitarna dejavnost pri 
nas, ki je stkala mnogotere vezi in ljudem povrnila življenja. 
Večer pred brežiškim občinskim praznikom je Območno zdru-
ženje Rdečega križa Brežice podelilo priznanja krvodajalcem 
za večkratno darovanje krvi.

Na letošnji slovesnosti so se krvodajalcem zahvalili za 45, 
50-kratno in celo za 60-kratno darovanje. Slednje sta preje-
la darovalca Jože Zijal in Ivan Juratovec. Priznanja je po-
delila predsednica območnega združenja Antonija Zaniuk, 
ki je hkrati tudi sama prejela priznanje za dolgoletno delu 
pri Rdečem križu v Brežicah in na Čatežu. Brežiški krvodajal-
ci so po slo-
vesnosti še 
dolgo v noč 
kramljali in 
se veselili, 
z eno samo 
veliko željo, 
da se na na-
slednji krvo-
dajalski ak-
ciji dobijo v 
največjem 
številu. 

A.P. Antonija Zaniuk z dobitniki priznanj

Mag. Božena Omerzel in MePZ Viva
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Dobri ljudje, ki znajo živeti v 
simbiozi z živalmi
BREŽICE -  Ob 25 letnici Društva rejcev malih ži-
vali Brežice so ti posebni ljudje za praznik občine 
Brežice v telovadnici brežiške gimnazije že pet-
indvajsetič pripravili privlačno razstavo malih ži-
vali, ki so jo za to priložnost popestrili s hortikul-
turno razstavo, kar je dogodku dajalo še dodaten 
čar. V društvo je včlanjenih veliko število rejcev 
s Posavja in Dolenjske. Članom društva je ob jubi-
leju čestital predsednik Slovenske Zveze društev 
gojiteljev (SZDGMŽ) malih živali Marjan Ernestl in 
predsedniku Janezu Kebetu izročil spominsko pri-
znanje. Vzporedno z razstavo je potekalo tudi 
ocenjevanje živali, ki so jih ocenjevali člani Zbora 
sodnikov SZDGMŽ.

Ljubiteljsko zgodbico, ki je 
prerasla v 25-letno uspeš-
no zgodbo, so začeli spleta-
ti Franc Iljaž, Milan Žagar in 
Janez Kebe, predsednik, ki 
pravi, da je bližina živali člo-
veku vodilo njihovemu delu, 
društvo pa so ustanovili z na-
menom, da bi organizirali go-
jenje malih živali v Posavju.« 
S strokovnim delom smo čla-
ne popeljali v vse skrivno-
sti tega prelepega hobija, s 
strokovnim delom v genetiki 
pa smo uspeli vzgojiti edino 
slovensko pasmo kuncev. Dru-
štvo deluje v štirih sekcijah – 

kunčereja, perutninarstvo, 
golobarstvo in ptice. Vse sek-
cije so v času delovanja dose-
gle veliko uspehov na državni 
ravni, saj smo bili tako ekip-
no kot posamezno večkrat 
državni prvaki, zato je de-
javnost društva prepoznavna 
v širši okolici. Z izobraževa-
njem, obiski razstav po Ev-
ropi in z vzgojo mladine, da 
imajo human odnos do svojih 
ljubljencev in s tem narave, 
izpolnjujemo svoje poslan-
stvo. Kajti, nežen dotik, po-
gled na puhastega mladička 
prinaša veselje, prinaša ve-
selje do življenja in narave«, 
pravi predsednik Kebe.

S čestitko članom ob jubile-
ju društva se je pridružil tudi 
župan Ivan Molan, ki je med 
ostalim izpostavil, da veliko 
znanstvenih raziskav in prak-
sa potrjujejo, da živali zelo 
pozitivno delujejo pri reha-
bilitaciji bolnikov, starejšim 
ljudem pa pomagajo prema-
govati osamljenost, ter:
« Da smo demokratična drža-
va, dokazuje tudi to, da smo 
sprejeli Zakon o zaščiti živa-
li, s čimer se kaže tudi od-
nos države do živali, saj je 
tudi zanje treba poskrbeti v 
najboljši možni meri. Hkra-

ti želim, da svojo tradicijo 
uspešno nadaljujete tudi v 
prihodnje, za vloženi trud pa 
se vam v imenu občine Bre-
žice in svojem iskreno zahva-
ljujem.«

N. Jenko S.

Predsednik Janez Kebe ob otvoritvi

Predstavitev študije »pojavljanje 
raka v občini Brežice v primerjavi 
z ostalo Slovenijo«
Študija je pokazala, da se v občini Brežice število rakavih bolnikov od leta 1970 sicer povečuje, 
vendar je trend podoben kot drugod v Sloveniji in tudi tu je glavni razlog za to staranje prebival-
stva. Tveganje prebivalcev Brežic, Krškega in Sevnice, da bodo zboleli za katerokoli obliko raka, je 
manjše od tveganja v celotni Sloveniji. V primerjavi z drugimi območji v Sloveniji je v občini Breži-
ce največji javno zdravstveni problem rak materničnega vratu. Presežka rakov, povezanih z ionizira-
jočimi sevanji, v občini ni opaziti.

Zaradi pogosto izraženega 
strahu in domnev občanov, 
da je v Brežicah zaradi bli-
žine NEK povečana obolev-
nost za rakom, je vodstveni 
odbor lokalnega partnerstva 
občine Brežice na Onkolo-
škem inštitutu Ljubljana na-
ročil študijo. Namen študije 
je bil ugotoviti, za katerimi 
vrstami raka prebivalci obči-
ne Brežice največ zbolevajo 
in kako se je tveganje spre-
minjalo s časom, primerjati 
breme raka v občini Brežice 
z bremenom v ostali Slove-
niji, ovrednotiti morebitne 
razlike v tveganju znotraj 
občine Brežice in presoditi, 
ali se je tveganje povečalo 
po začetku obratovanja Nu-
klearne elektrarne Krško.

24. oktobra 2006 je bila štu-
dija v dvorani kina v Brežicah 
predstavljena javnosti. Pred-
stavili sta jo izr. prof. dr. 
Maja Žakelj dr.med. in asist. 
dr. Vesna Zadnik dr.med..

Ogroženost prebivalcev Bre-
žic z vsemi in izbranimi vr-
stami raka je bila ocenjena v 
treh časovnih obdobjih (1973-
1982; 1983-1992; 1993-2000) 
in je bila primerjana po slo-
venskih statističnih regijah, 
po skupini občin v JV Slove-
niji in znotraj same občine 
Brežice. 

V raziskavi je bilo ugotovlje-
no, da se tudi v občini Brežice 
podobno kot drugod v Slove-
niji število bolnikov z rakom 
pri moških in ženskah od leta 
1970 povečuje. Glavni raz-
log za to je staranje prebi-
valstva. 

Tveganje, ki ga ima prebiva-
lec ali prebivalka Spodnje-
posavske statistične regije 
(upravne enote Brežice, Krško 
in Sevnica), da bo zbolel(a) 
za katerokoli obliko raka, je 
manjše od tveganja v celotni 
Sloveniji. Tveganje prebival-
cev občine Brežice v primer-

javi s tveganjem prebivalcev 
v izbranih 16 upravnih eno-
tah v vzhodni Sloveniji pa je 
manjše od povprečnega tve-
ganja v teh enotah. 

Najpogostejši raki, za ka-
terimi zbolevajo prebival-
ci občine Brežice, so pri mo-
ških pljučni rak, rak debelega 
črevesa in danke, rak prosta-
te, želodčni rak in rak glave 
in vratu. Pri ženskah so med 
najpogostejšimi raki rak doj-
ke, debelega črevesa in dan-
ke, materničnega vratu ter 
želodčni in pljučni rak. 

V primerjavi z drugimi območ-
ji v Sloveniji je v občini Breži-
ce največji javno zdravstve-
ni problem rak materničnega 
vratu. Za njegovo zmanjšanje 
je treba povečati učinkovitost 
presejalnega programa. 

Za zmanjšanje bremena dru-
gih rakavih bolezni je podo-
bno kot drugod v Sloveniji 

treba izboljšati življenjski 
slog, predvsem prehrano, 
zlasti med ženskami pa 
okrepiti dejavnosti za pro-
mocijo nekajenja in opušča-
nja kajenja. 

Po podatkih »Registra raka 
v Sloveniji« v občini Breži-
ce ni opaziti presežka rakov, 
povezanih z ionizirajočimi 
sevanji. To sta rak ščitnice 
in levkemija - brez kronič-
ne limfocitne levkemije, ki 
je ionizirajoče sevanje ne 
povzroča. Incidenca obeh 
rakov se v zadnjih letih po-
večuje tako v Brežicah kot 
v celotni Sloveniji, vendar v 
Brežicah ne bolj kot v celo-
tni Sloveniji! Vzrok porasta 
je verjetno vedno večji de-
lež ljudi, ki so bili kdajko-
li izpostavljeni velikim do-
zam ionizirajočega sevanja 
iz zdravstvenih razlogov (v 
diagnostiki ali zdravljenju).

Premikajmo meje – 
mednarodni tabor v Pišecah
PIŠECE - Na Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece je 
od 23. do 27. oktobra potekal Unesco mednarodni 
tabor Premikajmo meje. Vodila ga je Tanja Plevnik, 
udeleženci s 15 osnovnih in srednjih šol iz Sloveni-
je in tujine pa so ustvarjali v različnih delavnicah 
na šoli in terenu, končne izdelke pa predstavili na 
skupni prireditvi v dvorani pišečkega doma.

V evropskem letu kulture so 
raziskovali in ustvarjali pod 
geslom Kultura – pokrajina raz-
lik in skupnega. V projektu je 
sodelovala tudi pišečka Osnov-
na šola, ki je tabor postavila v 
okvir brežiškega oktobra in na 
mednarodnem taboru z naslo-
vom Premikajmo meje gostila 
preko 54 učencev s 15 osnov-
nih in srednjih šol s Slovenije, 
Hrvaške in Srbije. Tanja Plev-
nik je tabor vodila z mislijo, da 
se je kultura začela takrat, ko 
se je človek zavedel, da ni sam 
na svetu in da pomeni kultura v 
šoli učiti se živeti skupaj. 
V Pišecah so potekale video 

delavnice, ki jih je vodila Maja 
Malus, Stane Preskar je ude-
ležencem razkril borilno veš-
čino jiu-jitsu, Milojka Drobne 
je mlade navdušila za pletenje 
izdelkov iz ličkanja, z etnolo-
ginjo Jasno Sok so raziskova-
li nesnovno dediščino Pišec, 

s prostovoljcem Primožem 
Jamškom pa so obiskali osta-
rele krajane v okviru akcije 
Sadeži družbe. Obiskali so jih 
učenci in učitelji pobratene OŠ 
Prestranek, s Hrvojem Orša-
ničem so uživali ob fotografi-
jah iz Mongolije, video ekipa iz 
OŠ Leskovec pri Krškem jih je 
navdušila s filmom Zanka, Jo-
seph iz Madagaskarja pa jim je 
predstavil afriško kulturo. 
V četrtek, 26. oktobra, pa so 
utrinke z delavnic predsta-
vili na skupni prireditvi in si 
ogledali, kaj so v tem času 
ustvarili, v večernem času pa 
so pripravili Slavonski večer s 

pesmijo, plesom in degustaci-
jo slavonskih jedi. Po petkovi 
mentorski delavnici in izme-
njavi vtisov vseh udeležencev, 
pa so se poslovili v duhu s pri-
četka tabora, da je kultura - 
pokrajina razlik in skupnega. 

M. Kalčič M.

Utrinek z zaključne prireditve tabora Premikajmo meje.

Sušica se spreminja v krotek potoček

PODBOČJE – Tu zelo intenzivno potekata prva in druga faza ureja-
nja kraja, ki zajetamat regulacijo potoka Sušica, izgradnjo brež-
nih podpornih zidov in 11 mostičkov preko potoka. Gre za pri-
bližno 362 milijonov tolarjev vredno investicijo, od tega Občina 
Krško prispeva 144 milijonov za gradnjo mostičkov, Ministrstvo 
za okolje in prostor 131 milijonov za regulacijo potoka, Minis-

trstvo za promet 
oziroma Direk-
cija za ceste pa 
89 milijonov za 
izgradnjo pod-
pornih zidov ob 
regionalni cesti 
skozi Podbočje. 
Vse skupaj izva-
ja celjsko podjet-
je Nivo. Ko bodo 
dela končana – 
predvidoma bo 
to v drugi polovici 
naslednjega leta, 
bodo Podbočjani 
v času hudih na-
livov lahko precej 
bolj mirni, saj bo 
hudourniška na-
rava Sušice ukro-
čena in bo verjet-
nost, da se potok 
razlije tako kot 
v lanskem avgu-
stovskem neurju, 
precej manjša. 
Celovita obnova 
Podbočja se bo 
zaključila z ure-

ditvijo ceste in ostale infrastrukture, kar naj bi se začelo leta 
2008, sredstva za to fazo pa so po besedaha Nika Somraka z Ob-
čine Krško predvidena tako v občinskem kot v državnem prora-
čunu. P.P.

Kar nenavadna je v tem času podoba 
Podbočja, saj so strugo Sušice zasedli 
delovni stroji in delavci podjetja Nivo 
Celje. Seveda pa krajani z veseljem 
„pretrpijo“ takšne prizore in ostale 
neprijetnosti „gradbiščnega režima“ 
v kraju, saj bo po koncu obnove kraj 
mnogo lepši pa tudi varnejši pred 
poplavami.

Obnovljena cerkvica sv. Lucije
SENUŠE - V nedeljo, 22. oktobra, je generalni vikar novo-
meške škofije prelat Božidar Metelko daroval slovesno sve-
to mašo in blagoslovil obnovljeno notranjost cerkve sv. Luci-
je na Senušah. V zadnjih mesecih so namreč obnovili vse tri 
oltarje, namestili nova okna, delno posodobili električno na-
peljavo, večji del cerkve pa je bil znotraj tudi zaščiten proti 
vlagi in na novo prepleskan. Tako je cerkvica zasijala v vsej 
svoji lepoti. Sredstva za obnovo so prispevali številni dobro-
tniki, predvsem domačini.       
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Nezdravljena osteoporoza je 
napredujoča bolezen
ČATEŽ - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije(ZDBOS) in Društvo za preprečevanje osteopo-
roze Posavje sta letošnji svetovni dan te bolezni obeležila v Termah Čatež z vodilom »Smo, kar jemo«. 
Zahvaljujoč 17. delujočim društvom v Sloveniji, z okoli 6200 aktivnimi člani, postaja bolezen kosti z 
ozaveščanjem vse manj zahrbtna in tiha. S simbolom sončnice, ki že devet let v Sloveniji motivira bol-
nike h kakovosti življenja, je okoli 700 udeležencev srečanja pozdravila predsednica posavskega dru-
štva Milena Jesenko, ki jim je zaželela zares visokih sončničnih cvetov in upognjenih čim manj.

Ker ZDBOS v svoj letni delo-
vni program vztrajno zapi-
suje zlasti izobraževalne in 
preventivne dejavnosti, od 
organiziranega plavanja, pri-
lagojene telovadbe, rekrea-
cije, do sprehodov, namenja 
tako tudi poseben poudarek 
na strokovnih predavanjih, ki 
so jih tokrat imeli doc.dr. To-
maž Kocjan, dr. med. na temo 
Novosti na področju zdrav-
ljenja osteoporoze, s temo 
Nacionalna prehranska poli-
tika in priporočila je sodelo-
vala dr. Cirila Hlastan Ribič, 
univ.dipl.ing. živil. tehn., s 
kapljicami veselja Aqua joy 
je srečanje popestrila višja fi-
zioterapevtka Majda Adamič, 
Duša Hlade Zore, dr. med. 
pa je spregovorila o ZDBOS 
in društvih v letu osteoporo-
ze 2006.

Iz tematskih vsebin je v nada-
ljevanju pomembno opozori-
ti, da si je trdne temelje tre-
ba postaviti že v otroštvu in 
mladosti, kajti že med odra-
ščanjem je nujno zagotovi-
ti v prehrani dovolj mleka in 
mlečnih izdelkov – kost je na-
mreč živ organ. Tisti, ki mle-
ka ne prenesejo ali ga ne ma-
rajo, bodo pozneje v življenju 
najverjetneje imeli teža-
ve zaradi osteoporoze, zato 
je treba poskrbeti za doda-
janje kalcija v tabletah plus 
vitamin D, ki še bolj omogo-
ča vstop kalcija v kri. Za zdra-
vo rast naj bi otrok zaužil pri-
bližno 800 mg kalcija na dan, 
odrasel človek 1000 mg, žen-
ska prva leta po menopavzi pa 

1500, mleko naj bo posneto, 
saj je v njem dovolj kalcija. 
Poleg omenjenega so glavni 
vir kalcija tudi določene vrste 
zelenjave in sadja.
Osteoporoza je stanje, ko po-
stanejo kosti luknjičaste, krh-
ke in lomljive in je bolezen, 
ki zaradi pogostih zlomov 
onesposablja milijone ljudi. 
Različne zdravstvene statisti-
ke, ki jih zbirajo v okviru Sve-
tovne zdravstvene organizaci-
je, Mednarodne fundacije za 
osteoporozo in drugi, navaja-
jo, da ima težave zaradi  te 
bolezni več kot 200 milijonov 
žensk, obolevajo pa tudi mo-
ški, vendar redkeje. Po neka-
terih podatkih ima osteopo-
rozo že skoraj tretjina vseh, 
zato je bolezen velik zdrav-
stveni problem in ga je tre-
ba obravnavati celostno. Zlo-
mom kosti zaradi osteoporoze 
se je mogoče izogniti, če je 
pravočasno odkrita (z mer-
jenjem mineralne kostne go-
stote z aparaturami DXA) in 
zdravljena. Seveda pa je še 
boljše, da se proces propada-
nja kosti s preventivo prepre-
či; ob vsem pa je treba upoš-
tevati tudi dejavnik dednosti.
Za povečanje kostne mase je 
potrebna ustrezna terapija z 
zdravili. Dokazano je, da ta 
zdravila preprečujejo zlome 
tudi za polovico. Za zdravila, 
ki jih zdravniki največ predpi-
sujejo, je na voljo veliko raz-
iskav in podatkov, pri čemer 
je treba vedeti, da ni zdra-
vil brez neželenih učinkov, 
predvsem, če jih bolnik jem-
lje nepravilno. Seveda pa mo-

rajo zdravniki dobro poznati 
vsa zdravila in jih znati pred-
pisati pravim bolnikom in za 
prave indikacije. Tudi bolni-
ki imajo različna pričakovanja 
od zdravil in si želijo različ-
ne režime jemanja – dnev-
no, tedensko, mesečno, eni 
raje v tabletah, drugi v infuzi-
ji. Zdravniki so zadovoljni, če 
lahko zdravljenje čimbolj in-
dividualno prilagodijo.

Sicer pa običajno govorimo o 
štirih stopnjah preprečeva-
nja osteoporoze: uravnote-
žena prehrana, obogatena s 
kalcijem in vitaminom D, son-
ce, zrak; redna telesna dejav-
nost; zdrav slog življenja brez 
kajenja in čezmernega pit-
ja alkoholnih pijač in pravo-
časno merjenje kostne gosto-
te ter uvedba zdravil, če je to 
potrebno. Vsaka sama po sebi 
ne zadošča, vse skupaj pa so 
lahko zelo učinkovite.

K tako množičnemu srečanju 
so pomagali častni pokrovi-
telj Ministrstvo za zdravje RS, 
Fundacija invalidskih in hu-
manitarnih organizacij, Obči-
na Krško in Občina Brežice, 
ki je bila pokrovitelj. Župan 
Ivan Molan je v pozdravu iz-
razil zadovoljstvo, da je sre-
čanje organizirano v  mesecu, 
ko občina na različnih rav-
neh obeležuje občinski praz-
nik, gostitelj pa se je izkazal 
še s spremljevalnim kultur-
nim programom, ki so ga obli-
kovali Trebeški drotarji, Amir 
Tokič, vokalna skupina Solzi-
ce GŠ Brežice, Žana Zorko iz 
OŠ Brežice, Ivanka Zupančič, 
miss Universe Nataša Pinoza, 
Nuša Derenda, Toni Gašperič 
in ansambel Franca Ocvirka, 
z organiziranimi ogledi po-
savskih zanimivosti in večer-
nim druženjem, kar bo mno-
žici navdušenih ostalo dolgo v 
prijetnem spominu.

Natja Jenko Sunčič

Razigrana publika, ki jo je s svojo temo vzpodbudila 
fizioterapevtka Majda Adamič

Nova podoba nekdanjega taborišča
LJUBLJANA / BRESTANICA - Lansko leto, konec meseca novembra, je 21 slo-
venskih občin, med njimi tudi vse posavske in obsoteljske občine, podpisalo 
na gradu Rajhenburg listino o sodelovanju občin z Društvom izgnancev Slove-
nije 1941 – 1945 (DIS) pri obnavljanju in ohranjanju zbirnega taborišča za iz-
gon Slovencev – hlevov pri gradu Rajhenburg. Prvopodpisanim občinam se je v 
preteklem tednu v Ljubljani s podpisom pridružilo še 26 občin.

Skupno do sedaj že 47 sloven-
skih občin, med njimi tudi ob-
čine Krško, Sevnica, Brežice in 
kot zadnje podpisane občine: 
Bled, Celje, Domžale, Ig, Izo-
la, Kamnik, Kočevje, Komen, 
Logatec, Lukovica, Medvode, 
Mengeš, Moravče, Ormož, Pi-
ran, Preddvor, Ravne na Koro-
škem, Ruše, Sežana, Slovenske 
Konjice, Šentjernej, Škof-
ja Loka, Škofljica, Trbovlje, 
Trebnje in Žužemberk, se je s 
podpisom listine zavezalo, da 
bodo ohranjale spoštljiv spo-
min na zgodovinska dejstva in 
kalvarijo slovenskega naroda 
med drugo svetovno vojno, ko 
je šlo iz grajskih hlevov in ko-
njušnic pri gradu Rajhenburg v 
izgon 66.000 Slovencev v nem-
ška taborišča, pa tudi v tabo-
rišča na Hrvaškem in v Srbiji. 
Hkrati so se občine podpisnice 
listine tudi zavezale, da bodo 
po svojih močeh moralno in s 
simbolično finančno pomoč-
jo pomagale DIS pri prizade-
vanjih, da ohranijo poslopje 
rajhenburške pristave kot zgo-

dovinsko 
u r e j e n 
o b j e k t . 
D r u š t v u 
izgnancev 
Slovenije 
je namreč 
u s p e -
lo skleni-
ti z ma-
r i bo r s ko 
š k o f i j o , 
l a s t n i c o 
objekta, dogovor o najemu 
dela hlevov za dobo 99 let in v 
preteklem letu so stekla dela 
na obnovi ostrešja, za kar je 
prispevala obdelan les ma-
riborska škofija, in prekriva-
nju z novo kritino, po odvo-
zu odpadnega materiala, ki 
se je tekom desetletij nakopi-
čil okoli in v poslopju, kar so 
brezplačno opravili v krškem 
podjetju Kostak, pa so v le-
tošnjem letu izvedli tudi ob-
novo fasade celotnega objek-
ta, drenažo in odvodnjavanje 
meteornih vod. In medtem ko 
v teh dneh že opravljajo dela 

na grobem ometavanju notra-
njih sten objekta in so že na-
ročili izdelavo pogradov in ti-
ste lesene opreme, ki je bila 
v konjušnicah leta 1941, bodo 
po besedah predsednice DIS 
Ivice Žnidaršič, v letošnjem 
letu zazidali še podrto juž-
no steno objekta. Tako bodo 
zaprli in zaščitili objekt pred 
vplivi zime, vsa gradbena dela 
pa dokončali do meseca juni-
ja v prihodnjem letu. V celoti 
naj bi bil del hlevov in konjuš-
nic kot spominski objekt do-
končan do poletja 2008.  

Bojana Mavsar

Regijska akcija »Brezhibno vozilo je 
varno vozilo«
KRŠKO – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin 
Krško, Brežice in Sevnica je v soboto, 28. oktobra, v sodelova-
nju s policijskimi postajami v Posavju, ZŠAM Krško, ZŠAM Bre-
žice in z organizacijami za tehnične preglede motornih vozil 
izvedlo vsakoletno akcijo “Brezhibno vozilo je varno vozilo”. 
Na področju Posavja so delovale tri posadke, ki so vršile vizu-
alne preglede motornih vozil ter ugotavljale njihovo tehnično 
stanje. Prav tako so vozniki lahko opravili brezplačen tehnič-
ni pregled na tehničnih enotah v Krškem, Brežicah in Sevnici 
ter poleg tega prejeli še gradivo Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu RS. 
V občini Krško je bilo pregledanih 63 motornih vozil od kate-
rih je bilo 16,6 % hibnih. V primerjavi z letom prej se je sta-
nje poslabšalo za 1,8 %. Izboljšalo pa pri pripenjanju voznikov 
z varnostnim pasom za 8,7 %. 
V občini Brežice je bilo  pregledanih 34 vozil od katerih je bilo 
5,9 % hibnih. Stanje v primerjavi z letom prej se je izboljšalo 
za 14,1 %. Pri kontroli varnostnega pasu so bili pripeti vsi voz-
niki razen enega. 
Vse kaže, da se vozni park v regiji Posavje tudi stara, saj je 
v primerjavi z letom 2005 starejši za 1 % pri povprečni staro-
sti 8,3 let. Po zbranih podatkih (brez občine Sevnica) ugotav-
ljamo, da se tehnično stanje motornih vozil v regiji Posavje, 
kljub nekoliko večji starosti ni bistveno spremenilo. Razvese-
ljivo pa je dejstvo, da vozniki bolj dosledno uporabljajo var-
nostni pas. Izvedena akcija je po oceni Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu dosegla svoj namen, saj so bili z 
njo vozniki spodbujeni k razmišljanju o večji skrbi za vzdrže-
vanje vozil in ravnanje na cesti ob spremenjenih voznih raz-

merah v jesen-
skem in zimskem 
obdobju. 

Ivan Petrišič,
Predsednik SPV 

občine Krško

Krajevni praznik v Krmelju     

KRMELJ - Krajevni praznik v 
Krmelju so obeležili na osred-
nji prireditvi v petek, 20. ok-
tobra. Predsednik KS Janez 
Močan je predstavil glav-

ne projekte KS v letu 2006, 
ki so bili uspešno realizira-
ni in sicer: izgradnja vodne-
ga zajetja pod Glavišami, za 
potrebe krmeljskega vodo-
voda,izgradnja vodohrama v 
Ogorelkah nad Krmeljem, ob-
nova vodovodne napeljave v 
Krmelju, asfaltacija in uredi-
tev parkirišča pri Zdravstve-
nem domu v Krmelju, asfal-
tacija posameznih cestnih 
odsekov, javna razsvetljava 
(Krmelj, Gabrijele, Hinjce, 
Brezje, Goveji Dol), pločni-
ki Krmelj-Gabrijele, Krmelj-
osrednji del, izgradnja le-
senega mostu čez Hinjo za 
pešce, rekonstrukcija in ob-
nova spominskega obeležja 
v Hinjcah, rekonstrukcija in 
obnova spominskega obelež-
ja v središču Krmelja, izgrad-
nja železniškega spominskega 
parka, sanacija plazu Gabri-

jele-Polje, odvodnjavanje na 
cestnem odseku Krmelj-Ga-
brijele, ureditev vhoda na 
pokopališče, urejanje kanali-
zacije Gabrijele, obnova kul-

turnega doma Svoboda (stre-
ha, oder, zavese, stoli). 
Ob krajevnem prazniku so od-
prli tudi nove, moderne pros-
tore knjižnice v Krmelju, kjer 
bodo krajani poleg velike iz-
bire knjig imeli tudi dostop do 
svetovnega spleta.  
Ob tej priložnosti so bila po-
deljena tudi krajevna pri-
znanja, ki so jih prejeli Kle-
mentina Žvar za aktivno 
sodelovanje pri urejanju ča-
sopisa Krmeljčan in za organi-
zacijo čistilne akcije »Počisti-
mo Krmelj«; Roman Starič za 
neutrudljivo delovanje v DKŠD 
Svoboda in KS Krmelj; Šahov-
ski klub DKŠD Svoboda Krmelj 
ter Osnovna šola Krmelj, ki 
letos praznuje 60-letnico šol-
stva v Krmelju in že tradicio-
nalno pripravlja kulturni pro-
gram ob Krajevnem prazniku. 
Katja Pibernik

Železniški park 
v Krmelju

KRMELJ - Krmelj je dobil že-
lezniško povezavo z ostalim 
svetom z gradnjo železniške 
proge Trebnje-Krmelj, ki jo je 
prevzel šentjanški premogov-
nik. Proga je bila uradno od-
prta na nedeljo 15. novembra 
1908, ko je iz Krmelja v Treb-
nje odpeljal prvi redni me-
šani vlak. Sestavljen je bil iz 
lokomotive, službenega vago-
na, dveh potniških vagonov 3. 
razreda in tovornega vagona.
Železnica je za Krmelj po-
menila pravi gospodarski raz-
cvet. Žal so gospodarski to-
kovi počasi omejevali pomen 
železnice in veliko železniških 
odsekov je bilo ukinjenih, 
prav tako tudi v Krmelju. 
KS Krmelj se je zato odloči-
la, da ob pomoči Slovenskih 
železnic, podjetja Inkos Kr-
melj, Armat-a in drugih do-
natorjev pripelje v Krmelj lo-
komotivo in uredi park okoli 
nje. Tako so v soboto, 21. ok-
tobra spominsko, turistično in 
promocijsko obeležje predali 
svojemu namenu, ki bo sku-
paj s poslovno stanovanjskim 
objektom v spodnjem delu 
Krmelja tvorilo smiselno in 
prijetno krajinsko in arhitek-
turno celoto.

Katja Pibernik     
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REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA 
POSAVJE

Razvojni projekti v Posavju 2007-2023

Drugi blok nuklearke do leta 2017?
BREŽICE - Med petimi projekti, zapisanimi v resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju 
2007-2023, ki bodo potekali v Posavju, je tudi gradnja drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško, je 
20. oktobra v Brežicah povedal minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak. Ostali projekti so še: na-
daljevanje izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, gradnja skladišča plina Senovem, gospodarsko sre-
dišče Phoenix in tretja razvojna os oziroma cestna povezava med Koroško in Belo krajino.

Drugi blok krške nuklearke je 
možnost za primer, če Slove-
nija ne bo imela dovolj pro-
izvodnih zmogljivosti, je na 
predstavitvi tako posavskih 
kot nacionalnih energetskih 
razvojnih projektov v Breži-
cah povedal minister Vizjak. 
„Bloka 2 ne bomo gradili, če 

ne bomo pred tem rešili na-
kopičenih problemov v zvezi 
z obratovanjem bloka 1, zla-
sti tu mislim na odlagališče 
nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov,“ je dodal Viz-
jak „Menim, da se v proce-
duri iskanja lokacije kažejo 
neke rešitve, zato verjamem, 
da bomo uspeli izpolniti za-
hteve zakonodaje in oprede-
lili lokacijo do leta 2008, od-

lagališče pa zgradili do leta 
2013.“ Gradnja drugega blo-
ka – predvidena lokacija je 
vzhodno od ograje jedrske 
elektrarne – naj bi se zače-
la leta 2015, dve leti kasne-
je, torej 2017, pa naj bi dve 
milijardi evrov vredna inve-
sticija začela proizvajati 7,5 

do 8,5 teravatnih ur cenovno 
konkurenčne elektrike letno.

Hidroelektrarne, 
plinohram in 
tretja os

Vlada je v resolucijo o na-
cionalnih razvojnih projek-
tih zapisala tudi nadaljeva-

nje izgradnje hidroelektrarn 
na spodnji Savi, ki bodo let-
no proizvedle 716 gigavat-
nih ur elektrike ter poleg 
infratsrukturnih ureditev in 
protipoplavne zaščite pri-
nesle tudi pomembno kon-
cesijsko dajatev v občin-
ske proračune. Za zanesljivo 
oskrbo Slovenije z zemelj-
skim plinom in za zagotav-
ljanje plina Termoelektrarni 
Brestanica pa je pomebnen 
projekt izgradnja skladišča 
plina na Senovem, kar bo 
stalo 67 milijonov evrov. „To 
je konkreten ukrep, kako v 
Sloveniji povečati zaneslji-
vost oskrbe gospodarstva in 
prebivalstva tako z zemelj-
skim plinom kot z električ-
no energijo,“ je dejal mini-
ster Vizjak.
Predvsem za prometno sla-
bo povezano občino Sevnica 

Poleg ministra mag. Vizjaka (v sredini) so o posavskih in 
nacionalnih energetskih projektih govorili še generalna 
direktorja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost 
dr. Andrej Kitanovski ter Direktorata za energetiko dr. 
Igor Šalamun, pa tudi direktorja GEN energije Martin 
Novšak in Termoelektrarne Brestanica Bogdan Barbič.

Kot je še poudaril Vizjak, 
želi vlada prebivalcem 
Slovenije zagotoviti tudi 
dostop do informacij. V 
ta namen načrtuje iz-
gradnjo nacionalnega ši-
rokopasovnega omrežja, 
ki bo do leta 2010 
90 % prebivalstva omo-
gočalo prenos podatkov 
s hitrostjo 2 Mbit/sek, do 
leta 2020 pa naj bi 90 % 
prebivalstva imelo optič-
ne povezave do svojih 
domov. 

je pomemben projekt tret-
ja razvojna os oziroma cest-
na povezava med Koroško in 
Belo krajino, za celotno Po-
savje pa gospodarsko središ-
če Phoenix, ki bo zajemalo 
letališče Cerklje ob Krki, in-
dustrijsko logistični center, 
fakultete in inkubatorje. 
160 milijonov evrov vreden 
projekt, katerega zametek 
je poslovna cona na Drno-
vem, bo po Vizjakovih bese-
dah prinesel 2000 novih de-
lovnih mest. 

Vizjak: Projekti 
realni
Posavja se dotika tudi izgrad-
nja enega treh daljnovodov, 
zapisanih v resoluciji, in si-
cer 80-kilometrskega daljno-
voda Beričevo – Krško, ki bo 
stal 36 milijonov evrov. „Vsi 
projekti imajo realne vire in 
realne nosilce, zato verja-
mem, da so lahko izvedeni v 
predvidenih rokih, ki jih za-
jema resolucija,“ je prepri-
čan Vizjak. Država bo do leta 
2023 za energetske projek-
te namenila skupaj 3,4 mi-
lijarde evrov, s čimer naj bi 
zmanjšali razkorak med 10 
proizvedenimi in 13 porablje-
nimi teravatnimi urami elek-
trike letno.  

P. Pavlovič

Dolenjsko-posavska gazela 2006 je Infotehna
NOVO MESTO - Časopisna družba Dnevnik je 19. oktobra v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdi-
ne razglasila dolenjsko-posavsko gazelo 2006. Najhitreje rastoče podjetje v regiji in zadnji finalist iz-
bora za naziv Slovenska gazela 2006 je podjetje Infotehna iz Novega mesta, ki se ukvarja s sistemski-
mi programskimi rešitvami za upravljanje z dokumenti. V ožji izbor za naziv dolenjsko-posavska gazela 
2006 so strokovni organi projekta uvrstili še Roletarstvo Medle iz Novega mesta, ki se ukvarja s proiz-
vodnjo, prodajo in montažo senčil, in podjetje Ekten iz Krškega, ki s programom prečiščevanja zraka 
in z opremo za steklarsko industrijo deluje na področju kovinskopredelovalne industrije.

Sto najhitreje rastočih pod-
jetij dolenjsko-posavske re-
gije je lani prodalo za 156 
milijard tolarjev blaga in 
storitev, kar je skoraj šti-
rikrat več kot pred petimi 
leti. Povprečna dolenjsko-
posavska gazela je ustvarila 
83 milijonov tolarjev dobič-
ka (lanska 58 milijonov) in 
imela 363 milijonov tolarjev 
kapitala (lanske v povprečju 
238 milijonov). V petih letih 

so dolenjsko-posavske gaze-
le ustvarile 1483 novih delo-
vnih mest, kar pomeni, da je 
vsako podjetje v povprečju 
zaposlilo 15 ljudi. Letošnja 

povprečna regijska gazela je 
imela 37 zaposlenih, lanska 
pa 33. Povprečna plača v teh 
podjetjih je bila 271.681 to-
larjev, kar je za 12 odstotkov 
več kot v lanskih gazelah. 

26 gazel iz Posavja
Največ gazel, kar 34, ima se-
dež v občini Novo mesto, 13 
v občini Krško in devet v ob-
čini Trebnje. Po sedem jih je 

iz Brežic, Črnomlja in Ribni-
ce, pet pa iz Sevnice. Obči-
na Kočevje ima štiri gazele, 
po tri Semič in Šentjernej, po 
dve pa Straža in Žužemberk. 

Občine Kostanjevica na Krki, 
Metlika, Mokronog-Trebelno 
in Osilnica imajo med stotimi 
najhitreje rastočimi podjetji 
v dolenjsko-posavski regiji po 
enega zastopnika.
Z izborom dolenjsko-posav-
ske gazele 2006 so znani vsi 
kandidati, ki se bodo 3. no-
vembra v Cankarjevem domu 
v Ljubljani potegovali za slo-

vensko gazelo 2006. Za naziv 
se poleg dolenjsko-posavske 
gazele – podjetja Infotehna, 
potegujejo tudi savinjsko-za-
savska gazela Dat-Con, drav-
sko-pomurska gazela GMT, 
gorenjska gazela Lea, gaze-
la osrednje Slovenije Elvez 
ter primorsko-notranjska ga-
zela Fluid.

P.P. 

EKTEN KRŠKO - Podjetje Ekten iz Krškega so leta 1998 usta-
novili štirje sodelavci – Alojz Dvojmoč, Aleš Jeke, Milan Jor-
dan in Miran Vanič. Presodili so, da imajo sposobnosti, ki jih 
v podjetju z zastarelim socialističnim sistemom ne morejo ko-
ristno uporabiti, zato so šli na svoje. V zadnjih petih letih pa 
so prihodke povečali za 4,6-krat (lani so jih imeli 663 milijo-
nov tolarjev, dobička pa 77 milijonov), predvsem zaradi ne-
posrednega sodelovanja s končnimi kupci. Poleg 20 zaposle-
nih (dvakrat več kot pred petimi leti) imajo več pogodbenih 
poddobaviteljev in kooperantov iz Slovenije in tujine. Njiho-
ve stranke so med drugim Revoz, VIPAP Krško, URSA iz Nove-
ga mesta in Elan iz Begunj. Zaradi hude konkurence so iskali 
nove poslovne priložnosti in jih našli v proizvodnji opreme za 
steklarsko industrijo. Prihodki iz tega naslova so vse pomemb-
nejši in zdaj že presegajo polovico vseh prihodkov. Svoj pros-
tor so si izborili tudi na tujih trgih Španije, Francije, Belgije, 
Nemčije, Rusije in celo Irana, trenutno pa se za največje posle 
dogovarjajo v Nemčiji in Združenih arabskih emiratih, Kazah-
stanu in Ukrajini. V prihodnosti načrtujejo gradnjo dodatnega 
skladišča in prostorov za peskanje kovinskih izdelkov, kar bo 
izboljšalo kakovost izdelkov.  Direktor Alojz Dvojmoč meni, da 
bo podjetje zaradi sprememb, ki so jih uvedli v zadnjem času 
in jih še načrtujejo, zraslo še za petino ali več.

Na podelitvi dolenjsko-posavske gazele: direktor 
Ektena Alojz Dvojmoč, prokuristka Roletarstva Megle 
Marta Megle in direktor Infotehne Čedo Jakovljevič s 
priznanjem

VABILO
Spoštovani!
Tehnološki center Posavja - Techpo v sodelovanju z RRA Posavje in 
Pojetniškem centrom Krško organizira konferenco o Vzpodbujanju 
inovativnosti v Posavju, ki bo potekala 

v sredo, 8.11. 2006 od 10.00 ure
v mali dvorani Kulturnega doma Krško.

Na konferenci bodo o pomenu inovativnosti za razvoj, o strateškem 
načrtovanju ter o vzpodbujanju inovativnosti spregovorili predstav-
niki Ministrstva za gospodarstvo in Javne agencije za tehnološki raz-
voj Republike Slovenije. Predstavniki podpornega okolja podjetni-
štvu, RRA Posavje, Tehnološkega centra Posavja ter Podjetniškega 
centra Krško pa bodo spregovorili o možni organizaciji subjektov 
inovativnega okolja v podjetniškem inkubatorju, univerzitetnem 
inkubatorju in tehnološkem parku v Posavju in to primerjali z ure-
ditvijo tega področja v tujini. 

Predstavljen bo projekt Širitev mreže raziskovalcev in razvojnikov 
v Posavju, ki je financiran iz neposrednih regionalnih spodbud za 
leto 2006. Predstavljeni bodo primeri vzpodbujanja inovativnosti 
in razvoja skozi design v Solingnu Nemčija ter sodelovanje Likovne 
akademije, Ljubljana s Techpo. O konkretnih izkušnjah pri delu na 
področju inovativnosti in same izvedbe R&R projektov pa bodo spre-
govorili predstavniki podjetij tako na primeru razvoja strojev kot o  
projektu s področja varovanja okolja.
V razpravi in zaključkih bomo oblikovali stališče kako naprej na tem 
področju v Posavju, tako v podjetjih kot lokalni skupnostih, visoko-
šolskih ustanovah ter podpornem okolju podjetništvu in  razvoju re-
gije, da bi s tem dosegli hitrejši razvoj regije.
Na konferenco vabimo:
• direktorje podjetij
• člane uprav
• župane posavskih občin 
• Univerzo v Mariboru in predstavnike Fakultete za logistiko 
• vodje razvoja v podjetjih
• vodilne in vodstvene delavce v javni upravi
• predstavnike bank in drugih finančnih institucij Posavja
• predstavnike zavarovalnic
• člane občinskih svetov
• predstavnike študentov in dijakov
Razlogov za vašo udeležbo je več:
• Spoznali boste aktualne teme s področja vzpodbujanja inovativ-

nosti.
• Predavali vam bodo predstavniki ministrstva in TIA in vodilni slo-

venski strokovnjaki s področja industrijskega oblikovanja.
• Pridobili boste nove informacijami o strateškem načrtovanju na 

ravni države in    regije Posavje, na področju inovativnosti in de-
javnosti subjektov inovativnega okolja v Posavju.

• Predstavljeni bodo R&R projekti in strokovnjake boste lahko pov-
prašali o problemih, ki jih srečujete pri delu. 

• Predstavljeni bodo zanimivi primeri dobre prakse iz Slovenije in 
tujine.

• Razširili boste poslovne stike in poznanstva.
• V zaključkih se bomo pogovorili kako naprej.
Vašo namero udeležbe sporočite na e-mail:franc.cesnovar@techpo.si 

Vljudno vabljeni!
 

Program konference
Vzpodbujanje inovativnosti v Posavju

sreda, 8.11.2006 v mali dvorani Kulturnega doma Krško

10.00 - 10.30 Prijava udeležencev
10.30 Uvodni pozdrav: Franc Bogovič, župan občine Krško, 

Franc Češnovar, direktor Tehnološkega centra Posavje
Uvodne predstavitve
Moderator: Franc Češnovar, Tehnološki center Posavja
10.35 - 11.40  Vzpodbujanje podjetništva in inovativnosti 
v regijah - Subjekti inovativnega okolja dr. Andrej Kitanovski, ge-
neralni direktor Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost
  Nacionalni tehnološki programi za dvig kon-
kurenčnosti in razvoja slovenskega gospodarstva doc. dr. Marta 
Svetina, direktorica Javne agencije za tehnološki razvoj Republike 
Slovenije

11.40 Razprava
12.00 Tiskovna konferenca
12.00 -12.30 Odmor za kavo

Predstavitev podpornega okolja za podjetništvo in razvoj regije
Moderator: Franc Bogovič, župan občine Krško

12.30 - 12.50  Predstavitev projekta Širitev mreže razisko-
valcev in razvojnikov v Posavju Franc Češnovar, direktor Tehnolo-
škega centra Posavja, Krško
12.50 - 13.10  Regionalna razvojna mreža v Posavju Robert 
Ostrelič, direktor Regionalne razvojne agencije Posavje
13.10 - 13.30  Subjekti inovativnega okolja na avstrijskem 
Koroškem in Štajerskem (v Beljaku, Gradcu in Lebringu) s pogle-
dom na Posavje Mateja Jurečič, Podjetniški center Krško

Predstavitev realiziranih projektov v okviru Tehnološkega cen-
tra Posavje
Moderator: Kamil Krošelj, prokurist Tehnološkega centra Posavje

13.30 - 13.50  Razvoj inovativnosti skozi design, predsta-
vitev projekta Solingen, sodelovanje z Techpo ter pogledi za na-
prej prof. Saša Maechtig, Likovna akademija Ljubljana
13.50 - 14.10  Razvoj mulčerjev za kmetijstvo in komuna-
lo Branko Kos, direktor INO Brežice
14.10 - 14.30  Razvoj tehnologije za odstranjevanje plavja 
in usedlin iz akumulacijskih jezer Jože Leskovar, Kostak Krško
14.30 - 14.40  Zaključki konference
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Gospodarstvo potrebuje 
regionalno zbornico
KRŠKO - Upravni odbor GZS - Območne zbornice Posavje Krško in 
upravni odbor GZS - Združenja podjetnikov Posavja sta na skup-
ni oktobrski seji obravnavala teme, povezane s preoblikova-
njem Gospodarske zbornice Slovenije. Model nove GZS, zapisan 
v predlogu statuta pravne naslednice GZS, po njihovem mnenju 
ni optimalen, je pa s popravki  primeren za delovanje zbornice 
v prehodnem obdobju. Člani obeh upravnih odborov podpirajo 
novo zbornico, ki bo sposobna prisluhniti skupnim interesom go-
spodarstva in jih kompetentno zastopati na državni in regional-
ni ravni in v mednarodnih odnosih. Podpirajo tudi povezovanje 
gospodarstva tako v območne zbornice kot v združenja dejav-
nosti. Upravna odbora sta zadolžila strokovni službi, da na pod-
lagi pripravljenega predloga v roku največ dveh tednov oblikuje 
in potrdi vsebinsko zasnovo in poslovni načrt bodočega delova-
nja Območne zbornice. Gospodarstveniki in podjetniki so eno-
tni v stališču, da gospodarstvo potrebuje gospodarsko zbornico, 
obstoječa zbornica pa mora skozi reorganizacijo postaviti nove 
temelje za združevanje gospodarstva. P.P. 

Sejem Expo Real 2006 v 
Münchnu
Regionalna razvojna agencija Posavje je med 23. in 25. 
oktobrom nastopila na enem izmed največjih nepremič-
ninskih sejmov na svetu - Expo Real v Münchnu. V okviru 
skupne predstavitve Slovenije, ki jo je koordinirala Jav-
na agencija za podjetništvo in tuje investicije, je RRA 
Posavje predstavila projekt poslovnih con Posavja – Po-
savje Business Park, za katere so iskali neposredne tuje 
investitorje s področja obrtnih, proizvodnih in logistič-
nih gospodarskih dejavnosti.

Ključni investicijski trendi v svetu se gibljejo v smeri logi-
stičnih dejavnosti (s poudarkom na razvoju letališč) in tu-
rizma, predvsem investicij v hotelske zmogljivosti. Večina 

obiskovalcev sejma so predstavniki finančnih investitorjev, 
ki iščejo primerne in donosne investicijske projekte, kamor 
poslovne cone kot takšne sicer ne sodijo, zato so bili pred-
stavitveni napori usmerjeni predvsem v iskanje podjetij, ki 
so zainteresirana za neposredne tuje investicije. 

RRA Posavje je na sejmu predstavljala poslovne cone Drno-
vo, Brezina, Vrbina, poslovno cono ob Vipapu, poslovni coni 
Ines in Krmelj ter projekt Phoenix. Sejem so iz Posavja ob-
iskali predstavniki Občin Krško in Brežice, Podjetniškega 
centra Krško in podjetja Kostak, sicer pa je sejem obiskalo 
21.000 obiskovalcev iz 65 držav.��������
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Ureditev Šentjanža
Občina Sevnica je podprla pobudo iniciativnega odbora za 
Šentjanž za skupni sestanek krajanov, Kmečke zadruge in Ob-
čine, ki je bil v četrtek v tamkajšnjem Kulturnem domu. Di-
rektor Kmečke zadruge Joško Kovač je številne krajane sez-
nanil z načrtovano prenovo njihove trgovine v centru kraja. 
Zaradi pomanjkanja prostora in prodajnih izdelkov se krajani 
zavzemajo za čim manj motečo umestitev trgovine v prostor, 
za urejeno parkiranje in dovoz blaga ter ohranitev kostanjev. 
Preselitev trgovine na drugo lokacijo bi bilo težko ekonom-
sko upravičiti, zato so se dogovorili, da bodo krajanom na na-
slednjem sestanku predstavljene idejne rešitve prenove, po-
skrbljeno pa bo tudi za večjo urejenost sedanje prodajalne. 
Upamo, da bo kmalu dosežen dogovor, ki bo zadovoljil priča-
kovanja  krajanov in investitorja.

Stanje objektov ob izgradnji HE 
Boštanj
V prostorih javnega podjetja Infra d.o.o. se je sestala komisija 
za pregled stanja objektov ob izgradnji HE Boštanj. Komisija je 
bila seznanjena s poročilom o popisu končnega stanja objektov 
HE Boštanj, pred pričetkom del in med izvedbo pa je bilo iz-
delano preliminarno poročilo o popisu nultega stanja. Sklepna 
ocena poročila je, da ni prihajalo do nastanka novih poškodb 
in razpok na spomeniško zaščitenih, stanovanjskih in industrij-
skih objektih. Poročilo je izdelal inštitut IRGO. Vse občanke in 
občane Občine Sevnica, obveščamo, da je končno poročilo na 
vpogled na sedežu podjetja Infra d.o.o., Trg svobode 9, Sevni-
ca, v času od 6. novembra do 24. novembra 2006, vsak delav-
nik med 8. in 12. uro. Poškodbe na objektih, ki niso zajete v 
poročilu, bo komisija obravnavala naknadno.

Izmenjava na gospodarskem, 
šolskem in kulturnem področju
KRŠKO - V krški občini so se od 25. do 27. oktobra mudili predstavniki glas-
bene in osnovne šole ter gospodarstveniki iz mesta Preštice na Češkem. Za-
črtali so temelje medsebojnega sodelovanja pri izmenjavi učencev, učiteljev 
in proučili možnosti sodelovanja tudi na gospodrskem področju.

Gospodarstvenike, ki jih je vo-
dil župan občine Preštice An-
tonin Kmoh, je sprejel krški 
župan Franci Bogovič in se z 
njimi pogovarjal o možnostih 
sodelovanja na gospodarskem 
področju. Učitelji tamkajšnje 
osnovne šole, s katerimi je bil 
tudi ravnatelj Karel Naxera, so 
se na krški Osnovni šoli Jurija 
Dalmatina sestali z vodstvom 
in kot je povedala ravnatelji-
ca Antonija Glas Smodič bo iz-
menjava učencev stekla pred-
vidoma že v mesecu maju, ko 
bo krški osnovnošolski zbor od-
potoval na Češko. Dogovori o 
izmenjavi učencev so potekali 
tudi v Glasbeni šoli Krško, saj 
je delegacijo češke glasbene 
šole vodil Miroslav Vacek. Iz-
menjavo bodo po predvideva-
njih realizirali že v tem šol-
skem letu.

Gostom s Češke so učenci glas-
bene in osnovne šole pripravi-
li tudi kulturni program ter jih 

popeljali še na ogled najrazlič-
nejših znamenitosti v krški ob-
čini in bližnji okolici. Tako so 
si ogledali kostanjeviško gale-
rijo, poskusili vino v Vinski kle-
ti, se popeljali na Grad Pod-
sreda, si ogledali zanimivosti 
Podčetrtka, brestaniškega gra-
du in prisostvovali slovesnosti 
na slavnostni seji občine Bre-
žice. Pred odhodom na grad 
Rajhenburg je vtise strnil žu-

pan Preštic Kmoh, ki je pove-
dal, da je z obiskom v Krškem 
zelo zadovoljen, prepričan je 
o uspešnem sodelovanju v bo-
doče. Navdušen je bil nad go-
stitelji, ki so jim pripravili pri-
jetno srečanje in hvalil lepote 
naše dežele ter zaključil z mis-
lijo, da se pri nas počutijo ču-
dovito. 

M. Kalčič M.

Med pogovori z vodstvom občine

Organizirajo 
kletarski tečaj 

Društvo vinogradnikov Sevni-
ca – Boštanj obvešča zainter-
esirane vinogradnike in vinar-
je, da do popolnitve skupine 
zbirajo prijave za tečaj iz 
osnov vinarstva za donego-
vanje in ustekleničenje vina 
(»kletarski tečaj«), ki bo po-
tekal januarja 2007 na Blan-
ci. Že četrti tečaj kletarjenja 
v omenjenem društvu bo iz-
veden pod strokovnim vod-
stvom Sama Hudoklina iz 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto. Zajema 42 
pedagoških ur, predavatelji 
pa bodo iz KGZ Novo mesto in 
Biotehniške fakultete Ljub-
ljana ter enologi iz podro-
čja vinorodne dežele Posav-
je. Tečaj je primeren ne le za 
večje, temveč tudi za manjše 
vinogradnike, ki jim ni vsee-
no, kakšna je kvaliteta njiho-
vih vin. V okviru tečaja bodo 
izvedli še obisk metliške kle-
ti s predavanjem in vodeno 
degustacijo vin. Udeležen-
ci prejmejo potrebno učno 
gradivo. Cena tečaja zna-
ša 30.000 SIT, prijavite pa se 
lahko na telefon 031 319 048 
ali preko spletne strani Dru-
štva vinogradnikov Sevnica-
Boštanj www.drustvo-vino-
gradnikov.si.
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Vsestransko zanimiva otvoritev abonmajske sezone v 
Kulturnem domu Krško

»Vsi so bili nekam čudni«
KRŠKO – V soboto, 21. oktobra zvečer, je očitno vznemirjena direktorica 
Kulturnega doma Krško Katja Ceglar z rahlo tresočim glasom nagovorila ob-
činstvo pred začetkom nove abonmajske sezone.  Napovedala je prihajajoče 
dogodke in posebej pozdravila abonente, ki s svojim “prispevkom” omogo-
čajo kulturni utrip v dvorani na Trgu Matije Gubca. Za konec je dokaj samo-
zavestno napovedala gledališko poslastico, zaradi katere s(m)o obiskovalci 
pravzaprav zbrani. Zahtevni kot vsako občinstvo. Prišli s(m)o z najrazlič-
nejšimi željami, raznovrstnimi motivi, vsi v napetem pričakovanju. Pa ven-
dar so bili komentarji gledalcev in njihove reakcije med in po predstavi zelo 
različni in toliko zanimivi, da si jih lahko pobliže pogledamo.   

“A si ti razumel, za kaj se je 
sploh šlo?”

Igra, o kateri teče beseda, “En 
španski komad” (Une piece 
espagnole, 2004), stoji na do-
volj trdnih in hkrati mamlji-
vih temeljih, da se je najbrž 
ne bi branil noben režiser (to-
krat se jo je lotil Janusz Kica). 
Čeprav gre za delo, ki že vide-
no postavlja sceno gledališča 
in samoizpraševanja gledalcev 
na kraj zločina – v gledališče 
(spomnimo se A. P. Čehova), pa 
spretno zajame še druge, kar 
najbolj aktualne prereze druž-
be (občinstva) in njihove vsak-
danjosti. 

Gledalec hkrati spremlja dve 
zgodbi (na miselni preskok ga 
vsakokrat opozori španska glas-
ba v ozadju): osnovno zgodbo 
ustvarjajo igralci, ki polemizi-
rajo in izpovedujejo svoje igral-
sko življenje. Govorijo nam o 
mnoštvu identitet, o notranjih 
krizah, o poslanstvu igralca, 
o odnosu igralcev do igranega 
teksta, o igralcu kot umetniku, 
pa tudi o bolj praktičnih vidi-
kih, kot so slava, uveljavljanje 
svojega mnenja o vlogi nasproti 
režiserjevemu oz. kostumograf-
kinemu mnenju itd. Vsak od ig-
ralcev nam zaupa, da ravnokar 
pripravlja “En španski komad” 
in nam pojasni svojo vlogo v tej 
španski limonadi.

In že smo pri drugi, notranji 
zgodbi naše igre, ko dejansko 
spremljamo to špansko nada-
ljevanko, o kateri nam govorijo 
igralci. Gre za sodobno družino 
in tipične melodramske zaple-
te in opravljanja. Pilar (Milena 
Zupančič) je tipično ponosna 
in hkrati čustveno prazna mati 
treh deklet, od katerih bliže 
spoznamo dve, ki sta igralki: 
barbikasto Nurio (Maša Derganc 
je bila dobra zamenjava Nataše 
Barbare Gračner, ki je sicer le-
tos za to vlogo dobila nagrado 
Prešernovega sklada) ter sta-
rejšo Aurelijo (Saša Pavček), 
ki jo vsakdanje, najbolj banal-
ne življenjske situacije, njiho-
va praznina brez princa in ne-
uspeh gledališke kariere, saj jo 
na vsakem koraku prehiti mlaj-
ša barbika, spravljajo v napade 
tesnobnosti. 

Aurelijin mož Mariano (Aleš 
Valič) je matematik. In nekaj 
najboljših scen v igri je ravno 
njunih: ko poskuša medli, ne-
odločni Mariano ugoditi svoji 
muhasti Aureliji in ji pomaga 
pri učenju tekstov za igro (Au-
relija se v tej španski limona-
di pripravlja namreč na drugo 
igro: “En bolgarski komad”). 
Humoristično in prepričlji-
vo naš matematik in alkoholik 
po svojih najboljših močeh iz-
govarja svoje replike, a vedno 
v nepravem času, ne da bi ra-
zumel smisel izgovorjenih be-
sed ali smisel svojega početja. 
Njun odnos se vrti v krogu. 

Ker smo v španskem koma-
du, potrebujemo tudi roman-
co in tu nas preseneča kariki-
rani upravnik zgradbe in Pilarin 
ljubimec Fernan (Ivo Ban), ki 
se ujame v družinsko sreča-
nje, v družinsko dramo, a iz 
vsega potegne značilni hap-
py end, ljubezen, ki se ne ozi-
ra na ljubimčino (Pilarino) viš-
jo starost.

“Kako se je pa tebi zdel tisti 
del, ko toliko govorijo?”

Ja, opazili smo, da sta ohladi-
tev in čas virusov naredila svo-
je, saj je bilo kihanja in smrka-
nja v dvorani skoraj toliko kot 
replik na odru. Vmes je tu pa 
tam tudi marsikomu glava zdr-
sela na prsa, a tu ni bila kri-
va samo pozna ura – gledalci 
so namreč malo zamižali prav 
pri delih, ko ni bilo prave “ak-
cije”, ko je šlo za omenjene 
monologe igralcev o igralskem 
poklicu. 

In to je še kar razumljivo. S 
takimi monologi se lahko po-
istovetijo predvsem ljudje, ki 
so se na odrskih deskah kdaj 
preizkusili, sledijo najrazlič-
nejši umetniki, katerim je na-
menjen predvsem Valičev mo-
nolog o izničenju avtorskega 
dela med realizacijo in reinter-
pretacijo, navsezadnje pa lah-
ko pomen replik o nastopanju 
bolj ali manj močno doživijo še 
vsi ostali, ki so se kdaj “slekli” 
pred kakršnimkoli občinstvom – 
pa najsi so peli ljudske pesmi 
ali recitirali pesmico.

“Meni so bili vsi nekam čudni”
 
Ja, preskoki, monologi, filo-
zofiranje, pesniški jezik in ci-
nizem so bili marsikomu ra-
zumljivo čudni. A glej, glej! 
Prava pozornost je bliskala po 
zraku, ko smo imeli pred sabo 
dogajanje: družinsko dramo in 
čudovito fresko ljudskih znača-
jev! Mislim, da smo lahko pri 
tekstu in interpretaciji kar mr-
mrali od ugodja. 

Pri tej notranji, družinski zgod-
bi, smo se obregnili ob tiste 
trivialnosti, ki sicer ljudi pri-
vežejo pred ekrane komerci-
alne tv v popoldanskem času 
ali poženejo v kulturne domo-
ve gledat vedno znova uspeš-
ne komedije, ponavljajoče, iz-
črpane, zgrajene na povsem 
istih intrigah, ki so tudi v Po-
savju pravi hit in edine razpro-
dajo dvorane.

“Ali je tvoja nova igra smeš-
na?” večkrat vpraša Pilar svo-
ji hčerki.
“Ne, mami,” odgovorita Nuria 
in Aurelija.
“Zakaj ne? Ljudje se radi sme-
jejo…” večkrat nazaj potar-
na mati.

In smo tukaj. Pri spanju. Ljud-
je gotovo niso “kinkali” med 

temi živahni-
mi družinski-
mi scenami v 
igri, še manj 
v preteklo-
sti med raz-
ličnimi “ig-
rami.com” 
ali “semen-
skimi teko-
činami”, ker 
so jih te igre 
direktno na-

govarjale, ker jih absorpcija 
umetniškega produkta ni odda-
ljila od vsakdanjih situacij, od 
banalnosti in komičnosti v člo-
veških odnosih, ki nas spomni-
jo, da smo tudi mi junaki neke 
zgodbe.

“Žalostne zgodbe dlje ostane-
jo v mislih…” nekako tako pra-
vi Aurelija, ko zagovarja svojo 
tragično vlogo v igri.
 
Melodrama, soap opera, tele-
novela (t.i. španske limonade)  
in drugi izvorno ženski žanri 
pač vžgejo. Po istem vzorcu je 
vžgal tudi “En španski komad”. 
In ljudje so se kot po nadalje-
vankah tudi tukaj pogovarjali 
predvsem o odnosu matere in 
hčerke, nerazumljivih možeh, 
karikiranih naravoslovcih (ma-
tematikih), o ljubimcih, o ne-
izpolnjenih sanjah, o volji do 
življenja, o staranju – glavnina 
igre se je tako formirala šele po 
pravi igri, v avli in na stopnicah 
pred kulturnim domom, najbrž 
tudi med zakoncema, najprej v 
avtu do doma, nato pa še v po-
stelji tistega sobotnega večera. 

“Kaj pa jaz?”

Meni je igra spet napolnila gla-
vo, me nagovorila z lahkotnost-
jo. Berger me je očaral s prevo-
dom, igralci so pač pravi kalibri. 
Yasmine Raze, mešanica Mad-
žarke, Iranke, a prava Francozi-
nja, pa se je s to igro še enkrat 
potrdila na slovenskih odrskih 
deskah, tokrat tudi na krških, 
s svojo poetičnostjo, komercial-
nostjo, pretanjeno observacijo 
odnosov in navdihujočim dram-
skim talentom. Super.

In direktorici kulturnega doma 
je uspelo. Boljšo otvoritev se-
zone, kot je bil dvojček ene 
najbolj izvajanih francoskih 
dramatičark - Yasmine Reza 
ter igralcev Slovenskega na-
rodnega gledališča, bi si tež-
ko predstavljali. 

Maruša Mavsar

S poti po Indiji
Sevnica – V Mladinskem centru Sevnica je v sobo-
to, 21. oktobra 2006, potekala predstavitev se-
verozahodnega dela Indije, kjer leži največja in-
dijska država. V obliki digitalne projekcije jo je 
predstavil velik ljubitelj, popotnik in poznavalec 
Tomaž Humar. Indijsko duhovno glasbo sta na tra-
dicionalnih inštrumentih predstavila člana glasbe-
ne skupine Rasa bhajani.  

Daljne, tuje dežele: njihova kultura, jezik, običaji, na-
vade…so vedno burile domišljijo, ustvarjale hrepenenja 
in želje po velikih potovanjih. Tomaž Humar je eden iz-

med tistih, ki skuša del svojih hrepenenj uresničiti. Indi-
ja pa je postala njegova ljubezen. Indijska glasba, filozofi-
ja, kultura, arhitektura, zgodovina, geografske posebnosti 
in še marsikaj drugega so ga na njegovih potovanjih tako 
prevzele, da je začel proučevati tudi tisočletja staro ved-
sko kulturo Bharata varse. Na potovanjih po Indiji, kjer po-
navadi ostane najmanj mesec dni, je spoznal veliko zani-
mivih ljudi, si ogledal različna indijska mesta od severa do 
juga, se podal na kameljem hrbtu v puščavo, se kopal v 
sveti reki, obiskal Udaipur – indijske Benetke,  spoznaval 
mesto romarjev in še in še. V 50 minut trajajoči predsta-
vitvi je skušal Tomaž Humar približati Indijo vsem, ki jih ta 
daljna dežela zanima.          

Smilja Radi, Foto: Tanja Grabrijan

Rasa bhajani

Ponovno v Krškem - 
The Fool Cool Jazz Orchestra
KRŠKO – Eden glasbenih projektov, na katere smo lahko v Sloveniji upravi-
čeno najbolj ponosni, je The Fool Cool Jazz Orchestra. Dolgo ime je skupni 
imenovalec glasbenikom, ki jih je združil dirigent Izidor Leitinger.

Koncerti: 
15.11. , ob 20.00 Maribor (Narodni dom) 
16.11. , ob 21.30 Ljubljana (Cvetličarna Mediapark) 
18.11. , ob 20.00 Radlje ob Dravi (Kulturni dom) 
19.11. , ob 17.00 Krško (Kulturni dom)

Gre za izjemnega glasbene-
ga ustvarjalca v najširšem po-
menu besede, Slovenca, ki pa 
je svoje glasbeno znanje kalil 
in izpopolnjeval v tujini, kjer 
je stalni sodelavec uglednih 
ustanov in glasbenikov. Živi 
in ustvarja v Parizu, njegova 
ljubezen do domovine pa se 
kaže ravno v pričujočem glas-
benem projektu; orkestru, v 
katerega je povabil 25 stalnih 
članov, ki se jim na vsaki večji 
turneji pridružijo tudi gostje. 
Tokrat bo med njimi tudi eden 
najuglednejših evropskih har-
monikarjev, stalni gost milan-
ske Scale, harmonikar Simone 
Zanchini. 

Tokratna koncertna turne-
ja po Sloveniji, s katero se 
The Fool Cool Jazz Orchestra 
na naše odre vrača po eno-
letnem premoru, bo obsega-
la štiri koncerte, v Mariboru, 
Ljubljani, Krškem in Radljah 
ob Dravi. 

Štirikrat bo torej mogoče 
prisluhniti svojevrstni zme-
si glasbenih slogov in uživati 
v vrhunskih predstavah glas-
benikov od vsepovsod, ki se 
bodo združili v monumental-
ni stvaritvi Leitingerja. Sui-
ta Quasi Balkanika je njegovo 
delo, posvečeno Vlatku Stefa-
novskemu. Delo oziroma pro-
jekt je bil premierno pred-
stavljen s Stefanovskim in Big 
Bandom RTV Slovenija januar-
ja letos, s tokratnimi solisti 
pa bo dobilo drugačen značaj. 
Tokratni solisti Suite z The 
Fool Cool Jazz Orchestra bodo 
Simone Zanchini - akordeon, 
Dejan Lapanja - kitara, Bojan 
Cvetrežnik – violina, Nino Mu-
reškič – tolkala, Primož Fle-

ischman – saksofon. 
Kot gost se jim bo 
pridružil Janez Dovč 
na harmoniki.

Celoten projekt v 
zasedbi izjemnih do-
mačih in tujih glas-
benikov prinaša v 
slovenski prostor nov 
veter in nosi izjemno 
težo za ožji in širši 
kulturni prostor. Do-
datno privlačnost za 
obisk koncerta v Kr-
škem pa prav gotovo 
predstavlja dejstvo, 
da kar dobro peti-
no zasedbe tvorijo 
odlični glasbeniki iz 
Posavja. N. Č.

Kulturni dom Krško - prireditve v 
novembru 2006
Kvartet klarinetov Clarifour: samostojni letni koncert, 
petek, 3.11., ob 20. uri, avla KDK, prost vstop
Zasedba: Peter Gabrič, Sebastjan Borovšak, Sandi Fran-
ko, Robert Pirc

Mini teater Ljubljana: RDEČA KAPICA,  igrano - lutkovna 
predstava za otroke od 3. leta dalje, 
za rumeni abonma in izven, sreda, 15.11., ob 17.30 uri, 
vstopnina 900 sit
režija in priredba: Pavel Polak; zasedba: Asja Kahrima-
nović, Matej Puc/Tomislav Tomšič, Andrej Murenc

Izidor Leitinger
Skladatelj, trobentač, diri-
gent in avtor številnih zani-
mivih in odmevnih glasbenih 
projektov. Študij trobente 
je zaključil na Visoki šoli za 
glasbo v Gradcu, in sicer iz 
koncertne klasične smeri. 
Kot štipendist programa Eras-
mus je študij nadaljeval na 
Konservatoriju v Roterda-
mu. Trobento pri pedagogu, 
trobentaču Ericu Vloeiman-
su, aranžiranje in kompozici-
jo pa pri Ab Shaapu. Na raz-
ličnih delavnicah za trobento 
ali aranžiranje in komponira-
nje je srkal dragoceno znanje 
od številnih odličnih glasbe-
nikov, kot so: Michael Abene, 
Sigi Feigl, John Thomas, Bob-
by Shew. Tudi Izidor je pou-
čeval, preden se je ustalil na 
svobodi. Redno poučuje tro-
bento, ansamble ali impro-
vizacijo na delavnicah doma 
in v tujini ter sodeluje s  šte-
vilnimi priznanimi glasbeni-
ki in zasedbami (Eric Vloe-
imans, Vlatko Stefanovski, 
Eurpoean Jazz Youth Orche-
stra, Big Band RTV Slovenija, 
Zoran Predin, Guarachando-
Pariz, …). Je tudi dirigent, 
aranžer in komponist zased-
be The Fool Cool Jazz Orche-
stra ter komponist koreogra-
finje Nathalie Pubelier. Živi 
in ustvarja v Parizu.
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Alenka Žuraj, ravnateljica 
Srednje šole Sevnica, dijak 
Matej Kozole in dijakinja 
Mateja Mlakar z mentorico 
Ireno Kotesko.

Dobrodelna prireditev z roko 
v roki
GLOBOKO - V OŠ Globoko smo imeli v petek, 20. oktobra 
2006, dobrodelno prireditev, ki postaja že tradicionalna in 
nosi zanimiv naslov Z roko v roki. Tako kot lani smo tudi le-
tos k sodelovanju povabili zanimive glasbene goste, ki so 
se rade volje odzvali. 
Najprej smo učenci pokazali, kako znamo zaigrati na različ-
ne inštrumente. Klemen Hriberšek, Jernej Lipar in Jakob 

Radič so raztegnili vsak svojo harmoniko. Nato je nastopil 
še šolski ansambel pod vodstvom gospoda Vilka Ureka. 
Sledil je nastop naših glasbenih gostov. To so bili naslednji 
ansambli: Brežiški flosarji, Posavski muzikanti, Orion, Jur-
čki, Marjači, Trebeški drotarji in ansambel Majolka. Vsak 
posebej so nas razveselili z veselimi skladbami. 
Veseli smo, da so bili pripravljeni sodelovati z nami. Izku-
piček denarja od prodaje vstopnic in od prodaje na stojni-
cah, kjer smo prodajali naše izdelke, bo namenjen reše-
vanju prostorskega problema na naši šoli. Želeli bi namreč 
obnoviti našo šolo in s tem pridobiti na kvalitetnejšem 
prostoru za učenje in igro. Ob tej priložnosti se še enkrat 
vsem sodelujočim iskreno zahvaljujemo.

Vrtec, učenci in kolektiv OŠ Globoko

Kostanjev piknik in likovne 
delavnice 
ŠENTJANŽ – V petek, 13.10., smo imeli v Šentjanžu likovne de-
lavnice in kostanjev piknik za vse šentjanške otroke in njiho-
ve starše. Društvo DPM je v sodelovanju z OŠ Milana Majcna 
Šentjanž pripravilo različne likovne delavnice. Otroci so lah-
ko ustvarjali z različnimi naravnimi materiali, ki smo jih prid-

no zbirali ves teden. Ob dobri glasbi, sladkem kostanju in iz-
vrstnih slaščicah, ki so jih pripravile članice društva DPM, smo 
ustvarjali vse do večera. Zelo smo bili veseli, da so se otro-
ci in njihovi starši piknika udeležili v tako velikem številu. 
Zato bi se ob tej priložnosti radi še enkrat najlepše zahvali-
li vsem otrokom, njihovim staršem, učiteljicam OŠ Šentjanž, 
društvu DPM ter vsem ostalim, ki so s svojim trudom in dobro 
voljo pomagali, da nam je piknik tako dobro uspel. Upamo, da 
bomo tudi v prihodnje tako dobro sodelovali in da bomo sku-
paj ustvarili še mnogo takšnih prireditev.

Helena Hribar in Alja Jevševar,
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Ekologija v šolskih klopeh
SEVNICA - V tednu otroka se je na Osnovni šoli Sava Kladnika 
v Sevnici dogajalo marsikaj zanimivega. Prvošolce je obiskal 
Švigazajček (predstava Založbe Izolit), učenci razredne stop-
nje so si ogledali pravo baletno predstavo Glasbene šole Ptuj 
Prodajalna lutk, 
učenci predmetne 
stopnje pa pred-
stavo dramskega 
društva MUKI z na-
slovom Kaj bi otro-
ci sploh radi. 
Na dan odprtih 
vrat, 5. oktobra, 
smo se ukvarjali z 
Ekologijo v šolskih 
klopeh. Iz odpad-
nih materialov smo oblikovali živali, različne predmete, ši-
vali vrečke za copate, izdelovali papir iz odpadne embalaže. 
Skratka, uporabili smo »staro za novo«. Večji učenci so imeli 
pravo pravopisno ekologijo, ekologijo športa, ekologijo na pri-
meru gozda, izdelovali so eko glasbila … 
V tem času je potekala tudi zbiralna akcija starega papirja. S 
tem smo tudi praktično potrdili našo eko ozaveščenost. 

Barbara Nemec, Martina Trbovc

Praznovali 30. rojstni  dan 
vrtca v Globokem
GLOBOKO - 1. september 1976 je bil v Globokem pomemben 
dan. Preurejeni prostori prosvetnega doma so postali pros-
tori novega vrtca. Tako so cicibani v Globokem dobili svo-
je prostore za igro, učenje in počitek. Seveda pa se vrtec ne 
ustanovi kar čez noč in z lahkoto. Pobuda za ustanovitev VVE 
je bila plod učnega osebja in krajanov. Posebne in ne majh-
ne zasluge za ustanovitev Vrtca pri OŠ Globoko imajo Anica 
Hotko, nekdanja učiteljica naše šole, Ivan Dirnbek, pred-
sednik KS Globoko, in takratna ravnateljica OŠ Anica Kež-
man Mihelin.
Svoje prijetne spomine so obujali prva generacija otrok in vsi 
zaposleni, ki so prispevali pomemben delež k nastanku vrtca. 
S svojimi željami ob jubileju so se nam pridružili Ivan Molan, 
župan občine Brežice, podžupan Davor Račič in podžupanja 
mag. Stanka Preskar, ki je tudi predstojnica ZRSŠ OE Novo 
mesto. Sedanja ravnateljica Rozika Vodopivec, prof. pravi: 
»V prihodnje nas bo vodila skupna vizija vrtca in šole!« Raja-
nje smo nadaljevali pred prosvetnim domom ob spustu balo-
nov in se kasneje preselili na »pravo« praznovanje v prosvet-
ni dom, kjer nas je zabaval  čarovnik Grega. Kot se za rojstni 
dan spodobi, smo se ob koncu posladkali še s torto.

Kolektiv Vrtca pri OŠ Globoko

Jesenski dnevi živopisanih barv
DOBOVA – V oktobru so se na Osnovni šoli Dobova 
dogajale najrazličnejše zanimivosti, saj so praz-
novanja ob Tednu otroka razširili na celomesečne 
prireditve. Tudi v dobovskem vrtcu Najdihojca so 
tradicionalno praznovali Tetko jesen. M. K. M.

V tednu otroka so na OŠ Dobova potekale različne dejavnosti. 
Imeli so tehniški, športni, naravoslovni, kulturni in gospodinj-
ski dan. Učenci nižjih razredov so se udeležili športnih delav-
nic (karte, golf in ples), pohoda na Bohor, si ogledali risani film 
Garfield, se poučili o zdravi prehrani in izdelovali Tetko Jesen iz 
poljščin, zraven pa se sladkali s pečenim kostanjem. 
Učencem višjih razredov so se predstavile posavske srednje 
šole z različnimi delavnicami z namenom, da bo njihova odloči-
tev za izbiro srednje šole lažja. Imeli so tudi gospodinjski dan, 
na katerem se jim je z zdravo prehrano predstavila Srednja go-
stinska šola, učiteljica naravoslovja pa jim je pokazala, kako 
se vlaga ozimnica. V okviru tehničnega dne so si ogledali tovar-
no Novoles v Brežicah, kulturni dan pa so preživeli v Ljubljani, 
kjer so si v Mladinskem gledališču ogledali predstavo Svinčnik 
piše s srcem. Še en tehniški dan so namenili fotografiji, kjer so 
se poučili o klasični in digitalni fotografiji ter si ogledali foto-
studio Rožman.  
Tamara Ogorevc, mentorica

Športni dan v Čateških toplicah

Bilo je megleno jutro, ampak vseeno sem bil zelo vesel, saj smo 
učenci naše šole imeli športni dan. Sam sem odločil, da grem v 
Termalno riviero Čatež na kopanje, sicer pa smo lahko izbira-
li še med fitnesom in kolesarjenjem. S kolesom sem se odpeljal 
v šolo, kjer smo s prijatelji in učiteljicami počakali na avtobus, 
da nas odpelje. Ko smo prispeli v Čateške toplice, smo hitro za-
menjali hlače in majice za kopalke, ker smo hoteli čim prej v 
bazene. Kopati smo se začeli v največjem bazenu, potem pa 
smo šli še v manjše. Najbolj všeč mi je bilo spuščanje po velikih 
in majhnih toboganih. Vendar se je za mene veselje kmalu kon-
čalo, saj sem se udaril v dno bazena in izgubil skoraj pol zoba. 
Klub temu mi je bilo na kopanju tako všeč, da se bom pri na-
slednjem športnem dnevu spet odločil za Čateške toplice.  

Dominik Pavlovič, 7. r.

Obisk tovarne Novoles

Učenci 7. razreda smo imeli tehniški dan. Prvi dve uri smo imeli 
pouk z učiteljico Reziko Gašparinčič, ki nam je povedala veliko 
stvari o lesu. Ogledali smo si tudi kaseto o tem, nato pa reševa-
li učne liste. Po malici smo se z avtobusom odpeljali v Brežice, 
da si bomo ogledali tovarno pohištva Novoles. Ko smo prispe-
li, nas je že čakal naš vodič. Najprej nam je pokazal skladišče 
iveric, nato pa še samo proizvodnjo, kjer je bilo zelo hrupno. 
Večino dela opravljajo stroji, saj so nekatere stvari pretežke za 
dvigovati. Tako smo videli veliko različnih strojev, od rezalnih 
pa do strojev, s katerimi barvajo les. Pokazali so nam tudi, kako 
različne dele pohištva zavijajo v kartone. Na koncu pa smo šli v 
njihovo trgovino, kjer smo videli, kako izgledajo končni izdel-
ki, namenjeni prodaji. Tega dne je bilo hitro konec. Bilo je zelo 
zanimivo in poučno. 

Alen Polovič in Matej Knezič, 7. r.

V torek, 17. oktobra, so se pred vrtcem Najdihojca zbra-
li dobovski vrtičkarji, njihovi starši, babice ali dedki ter 
predšolski otroci, ki ne obiskujejo vrtca, da bi že 29. leto 
zapored praznovali Tetko jesen. Dogodka se je udeleži-
la tudi ravnateljica Biserka Čančer. Delavnice so poteka-
le z oblikovanjem naravnih materialov, peko kostanja, ja-
bolk in krompirja, trenjem orehov, lešnikov ter ličkanjem 
koruze. Pridružil se jim je tudi domačin Horvatič z oslič-
kom in poniji. Praznovanje se je nadaljevalo naslednje ju-
tro, ko so se otrokom iz vrtca pridružili tudi učenci prve-
ga razreda in vrtčevska skupina podružnične šole in vrtca 
iz Kapel. 

Tatjana Rudman

Raziskovalna naloga Sred-
nje šole Sevnica je na sre-
čanju EKO parlamenta mla-
dih Slovenije v mesecu juniju 
v Ljubljani najbolj ustrezala 
kriterijem razpisa s podro-
čja raziskovanja okoljskih 
problemov in varovanja oko-
lja. Naloga je dobila najvišjo 
nagrado – zastopstvo Sloveni-
je na EKO parlamentu mladih 
Evrope v Franciji. Maja Mla-
kar in Matej Kozole, dijaki-
nja in dijak drugega letnika 
izobraževalnega programa 
turistični tehnik, ter njuna 
mentorica Irena Koteska so v 
Parizu predstavili svojo razis-
kovalno nalogo, sodelovali na 
t.i. okroglih mizah in zadnji 
dan srečanja skupaj z osta-
limi EKO parlamentarci pre-
dali okoljevarstveno pismo 
Stavrosu Dimasu, evropske-
mu komisarju za okolje, ki 
je tudi pokrovitelj EKO par-
lamenta mladih Evrope. V 
istem času, na istem mestu,  
v prostorih znanstveno-teh-

Sodelovanje Sevničanov na 
EKO parlamentu mladih 
Evrope v Parizu
SEVNICA – Od 17. do 20. oktobra je v Parizu pote-
kal EKO parlament mladih Evrope. Med 140 udele-
ženci iz evropskih držav so bili tudi predstavniki 
iz Kanade in Turčije. Barve Slovenije sta zastopala 
Maja Mlakar in Matej Kozole z mentorico Ireno Ko-
tesko   s Srednje šole  Sevnica.

nološkega centra na obrobju 
Pariza, je potekal tudi med-
narodni kongres vseh, ki se 
ukvarjajo z odpadno emba-
lažo. Med njimi so bili pred-
stavniki posameznih podjetij 
in predstavniki vlad.

Smilja Radi

Nova predsednica DPM Raka
RAKA - V začetku meseca okto-
bra je na Raki potekal zbor čla-
nov Društva prijateljev mladine 
Raka. Na zboru je bilo sprejeto 
Poročilo o preteklem delovanju 
društva ter programske smer-
nice delovanja društva za leto 
2007 in 2008. Društvo prijateljev 
mladine Raka (DPM  Raka) bo v 
naslednjem obdobju okrepilo 
delovanje na področju sodelo-
vanja družin v povezavi z Osnov-
no šolo in vrtcem. Ustanovilo bo 
Klub staršev, ki si bo prizadeval 
biti »Glas staršev«, ki se ga si-
cer osamljenega ne sliši. V pro-
gramskih smernicah so sprejeli, 
da bodo sodelovali pri urejanju 
položaja otrok in dobrih pogojev 
življenja družin. Njihova akcija 
v bližnji prihodnosti bo name-
stitev igral za predšolske otroke 
na že določeni lokaciji na Raki, 
za kar bodo v prvi polovici leta 
2007 organizirali med drugim 
tudi kulturno zabavno prireditev 
za otroke. Društvo bo povezova-
lo skupne interese otrok, star-
šev in družin, socialno integraci-
jo otrok s posebnimi potrebami, 
kulturno ustvarjanje in organizi-
ralo kvalitetno preživljanje pro-
stega časa otrok in staršev. Na 
zboru članov so bile izvedene 
tudi volitve. Nova predsednica 

je postala Petra Bizjan (na fo-
tografiji).
V soboto, 21. 10., je DPM Raka 
na igrišču pri Osnovni šoli Raka 
organiziralo izbor za najlepšo, 
najbolj strašno in največjo iz-
med buč, ki so jih prinesli in 
izrezali otroci oziroma njihovi 
starši. Zmagovalne buče so bile 
nagrajene s praktičnimi nagra-
dami.   V društvu si želijo, da bi 
tekmovanje postalo tradicional-
no in bi vsako leto potekalo ob 

dnevu odprtih vrat Prostovolj-
nega gasilskega društva Raka, 
kot je bilo letos. Namen akci-
je je popestritev različnih doga-
janj v kraju, vzpodbuditi domiš-
ljijo otrok in ostalih krajanov ter 
z zbranimi bučami okrasiti Rako. 
Letošnje buče so postavljene  na 
zelenici pred Osnovno šolo Raka. 
Na večer pred vsemi svetimi so 
v njih zagorele svečke, ki, gle-
de na izročilo starokeltskega 
običaja, osvetljujejo pot umr-
lim, da bodo lažje prišli do ci-
lja. M.K.M.
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na muhi . . . 

»S Karizmo okoli sveta«
KRŠKO - V Karizmi se je v četrtek, 26. oktobra, odvijal prvi v 
nizu potopisnih predavanj »S Karizmo okoli sveta« na temo Af-
rika. Predavala je popotnica iz Ajdovščine Mojca Čuk. Dogodek 
je trajal dobro uro in na njem so se obiskovalci seznanili z mno-
gimi zanimivostmi te »črne celine«.V prihodnosti so že rezervi-
rani termini za ostala potopisna predavanja, ki se bodo zvrstila 
enkrat mesečno. Sicer pa se v Karizmi z novembrom pričanjajo 
»Otroške urice«, ki bodo vsak torek ob 17. uri pod strokovnim 
vodstvom vzgojiteljice. Omeniti velja, da so vsi tovrstni dogod-
ki v Karizmi brezplačni, kar je dobrodošla novost. Več o doga-
janju v prvem lounge baru v Posavju na www.karizma-on.net, 
kjer vas pričakuje tudi nagradna igra. D.Z.

Martinovanje na Studencu
STUDENEC - Društvo vinogradnikov Studenec ob prazniku sv. 
Martina in ob prazniku občine Sevnica v soboto, 11.11. s pri-
četkom ob 14. uri organizira kulturno-etnološko prireditev 
Martinovanje na Studencu. Na prireditvi bodo sodelovala vino-
gradniška društva sevniške in sosednjih občin. Začelo se bo s 
povorko od parkirišča trgovine na Studencu do Gostilne Janc, 
na kateri se bodo člani društev predstavili z opravili in običaji 
na temo vinogradništva v preteklosti, ter nadaljevalo s kultur-
nim programom v ogrevanem šotoru pri Gostilni Janc. Predsta-
vili se bodo pevski zbori občinskih in sosednjih vinogradniških 
društev, nastopili bodo tudi šolski otroci. V času kulturnega 
programa bo tudi razglasitev rezultatov ocenjevanja mošta in 
blagoslov mladega vina, ki ga bo opravil župnik Anton Bobič. 
V šotoru si bo možno ogledati etnološko razstavo, kjer bodo 
razstavljena orodja in oprema, ki so se v vinogradništvu upo-
rabljala v preteklosti. Ob 19. uri sledi zabavni program z An-
samblom Pogum, seveda bo poskrbljeno za hrano, pijačo in 
dobro voljo.
Naslednji dan, 12.11., pa bo potekal pohod na Primož z mašo 
za pokojne vinogradnike in blagoslovom mladega vina. Štart 
pohoda je izpred Gostilne Janc na Studencu ob 9. uri, maša se 
prične ob 11. uri, nato bo še blagoslov mladega vina. B.A. 

V dvorani krške Glasbene šole se je v sredo, 18. 
oktobra, odvijal koncert, na katerem so igrali učenci 
iz Glasbene šole Sevnica, Trebnje, Ribnica, Kočevje, 
Črnomelj, Brežice, Novo mesto in Krško. Prireditev so 
poimenovali Revija glasbenih šol Dolenjske in Posavja. 

V oktobru je v Lipici potekal polfinalni izbor Miss 
Hawaian tropic,kjer se je za finalni izbor potegovalo 
kar 22 deklet iz vse slovenije. Vendar v finale se jih 
je uvrstilo le 12 in med njimi je Senovčanka Nina 
Zajc ( 2.spremljevalka miss Poletja 2006 ), ki se bo 
5.novembra v vodnem mestu Atlantis v Ljubljani, 
potegovala za naziv Miss Hawaian Tropic 2007. 
Foto, besedilo: Vanja Božič

Volivkam in volivcem iz današnje krajevne skupnosti 
in jutrišnje občine Kostanjevica na Krki, ki ste v ne-
deljo, 22. oktobra 2006, verjeli v iskrenost mojih na-
menov in neodvisnost prepričanja in to potrdili s svo-
jim glasom,
se najlepše zahvaljujem!

Zahvala velja tudi vsem, ki ste na prireditvi Jesen na ta-
malem plac prispevali sredstva za kostanjeviški vrtec.

ANDREJ KERIN,
Prvi županski kandidat na prvih županskih volitvah v 
Kostanjevici na Krki v samostojni Sloveniji leta 2006 Andrej Kerin

Dobovski halloween s polno 
kapo dobre volje
DOBOVA – V okvir oktobrskega praznika Občine Brežice, se je 
vključilo tudi Turistično društvo Dobova, ki je vse minule ob-
činske dogodke, namenjene poudarku občini, sklenilo z veče-
rom glasbe, petja, plesa in smeha. Sicer pa je Turistično dru-
štvo Dobova letošnji dobitnik priznanja Občine Brežice, kar 
člane in društvo navdaja s ponosom in potrdilom, da so dobro 
delali, z izvedbo niza izvirnih projektov pa obogatili domače 
okolje in ponesli pozitivno promocijo občine preko občinskih 
meja in Slovenije.

V tokratnem projektu z naslovom »Dobova se predstavi«, je 
TD združilo vsa aktivna društva in skupine v kraju, ki čez leto 
pogosto plemenitijo življenje krajanov: Plesno skupino »Rozi-
ke« OŠ Dobova, Dobovske rogiste, MePZ KD »Franc Bogovič« 
Dobova, Literarno sekcijo »Beseda«, Sekcijo »Six swingers« 
Gasilskega pihalnega orkestra Loče, Mažuretno skupino, Ples-
no skupino »Show girls«, Marijače in Lučko fašjenkovo žlah-
to »Čarovnice«, ki je silno razgiban večer pred nočjo čarovnic 
tudi zaokrožila celoten dogodek. Prepolno kulturno dvorano 
krajanov je zabaval gostujoči Ansambel Franca Ocvirka, za 
animacijo in povezovanje programa pa je predsednica Branka 
Stergar povabila Tilna Artača, sodelavca oddaje HRI-bar, ki je 
s tem in imitiranjem - posnemanjem slovenskih politikov do-
dobra razpoložil občinstvo. Celoten dogodek je lepo dopolnila 
razstava Likovne družine Dobova, mikavni jesenski aranžmaji, 
izdelki iz Mladinskih delavnic ter – bučni čarovniški napitek.

N.Jenko S.

Pesem ne pozna meja
BREŽICE – Da je naslov, slogan nesporen in nedvou-
men - med pevci in poslušalci -, se je znova potrdilo 
ob koncertu, ki sta ga  na povabilo Kulturnega društva 
Kapele pripravila Moški pevski zbor Kapele z dirigen-
tom Mihom Halerjem in gosti s Korčule - Mešani pev-
ski zbor Sv. Roko iz Lumbarde, Klapa Gerk in Ženska 
klapa Psefizma, klapi, ki izhajata iz MePZ Sv. Roko.

Spokojnost cerkve Sv. Roka 
je do vzhičenosti napolnilo 

prelivanje liturgičnih pesmi-
(Oče naš, Ave Maria) z dal-
matinskim melosom, z izbra-
nimi slovenskimi narodnimi 
ter dvema »zelenima« – Sinoči 
in Madžarski ples, s klavirsko 
spremljavo Špele Troha, kar je 
Kapelcem vzpodbudilo »bis« 
še za Zdravico, pa tudi sicer 
so do poslednjega atoma uži-
vanja polni poslušalci aplav-
dirali za »bise«, tudi ob za-
dnjih skupno zapetih pesmih. 
Povezovalne misli Mihaele Po-
žar so imenitno dopolnjevale 
koncertni program, prav tako 
nagovori Toneta Cerjaka, Mi-
lana Kšele do gostov, in sicer 
vsi v trdni veri, da se bo tradi-

cija med Korčulani in 86-let-
nim MoPZ iz Kapel nadaljeva-

la tudi v prihodnje. Me PZ Sv. 
Roko pa je pel tudi pri nedelj-
ski maši v Kapelah.

N. Jenko S.

Moški pevski zbor Kapele med nastopom

PODPORA – Ni čudno, da je Bogovič s svojimi iz SLS na 
volitvah zmagal s tako prednostjo, saj so jih očitno 
podpirali tudi stari Rimljani…

V RDEČEM – Brežiškemu kandidatu na županskih volitvah 
očitno nista pomagala niti priimek, kakršnega ima 
ljubljanski zmagovalec, niti očitna barvna usklajenost z 
rožicami iz bližnje kapelice…

ZGODNJI ZAČETEK – Takole se je v nedeljo na volišče 
s svojim prvorojencem Borom odpravil naš nekdanji 
sourednik Aleksander Gelb, ki sedaj uspešno dela na 
področju financ v Ljubljani.

ROTOLAND – Tako cirkuško »dobrodošlico« so minule 
dni obiskovalcem Brežice nudile na vhodu v mesto, 
vendar pa do rotacije na občini le ni prišlo…  

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

POSAVSKI
REGIONALNI
PROGRAM
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Posavski študenti na Primorskem

»Všeč mi je ta klima in morje, to, da smo 
lahko še vedno v kratkih rokavih.«
Slovenska Obala se je v zadnjem desetletju razvila v pomembno univerzitetno izobraževalno središče. Že od leta 1995, v okviru Univerze v Ljubljani, deluje 
v Portorožu Fakulteta za pomorstvo in promet, v Piranu pa od leta 1996 GEA College izvaja izobraževanje na Visoki šoli za podjetništvo. Od ustanovitve Uni-
verze na Primorskem, leta 2003, delujejo pod njenim okriljem še  tri fakultete in dve visoki šoli. V Kopru - Fakulteta za management, Pedagoška fakulteta 
in Fakulteta za humanistične študije, v Izoli - Visoka šola za zdravstvo, v Portorožu pa Turistica – Visoka šola za turizem. V primorskih izobraževalnih ustano-
vah je v študijskem letu 2006/2007 vpisanih 8216 študentov. Med njimi so tudi študenti iz Posavja, ki jih je po dosegljivih podatkih okoli 140. O tem, kaj jih 
je pritegnilo v te oddaljene kraje, kako so se znašli, kako se počutijo in kaj načrtujejo, sem poizvedovala pri Brunu, Dejanu, Mateji, Tomažu in dveh Anah.

BRUNO BLAŽINČ iz Dobove, 
3. letnik Fakultete za huma-
nistične študije, smer zgo-
dovina:

Na Primorskem se počutim prav 
super. V primerjavi z Ljubljano, 
kjer sem prej študiral, je tukaj 

vzdušje bolj sproščeno, bolj 
domače. Ta razlika je občut-
na tudi na faksu, v referatu. V 
Ljubljani so študentje le števil-
ke, tukaj pa je pristop profe-
sorjev do študentov bolj ose-
ben. Ker je manjši faks, se vsi 
študentje med sabo poznamo, 
ne samo z zgodovinarji, tudi iz 
drugih smeri. Vsi letniki smo 
kot ena večja, razširjena dru-
žina. K študiju v Kopru, me je 
najbolj pritegnilo morje. Na 
začetku sem bil malce osam-
ljen, toda zelo hitro sem spo-
znal nove prijatelje, med njimi 
tudi nekaj študentov iz Posav-
ja. Ničesar ni, kar bi me izrazi-
to motilo. Mogoče le burja po-
zimi. Pa cene bonov bi lahko 
bile nižje, saj so malo višje kot 
v Ljubljani. Na faksu se nisem 
še srečal z nobenimi problemi, 
sem pa slišal, da nekateri pro-
fesorji kar izgubijo ali zameša-
jo teste in prijave na izpit. Ni 
mi všeč urnik referata, saj je 
odprt samo dve uri na dan in 
takrat je tam neznosna gneča. 
V prostem času, če je lepo vre-
me, tečem ali kolesarim, pozi-
mi pa dvakrat do  trikrat teden-
sko plavam na bazenu. Enkrat 
na teden grem malo žurat. Rad 
se udeležujem izletov in štu-
dentskih izmenjav, ki jih orga-
nizira fakulteta. Tako sem bil 
lani v Srbiji in sem se udele-
žil snemanja študentskega fil-
ma. Med poletnimi počitnicami 
se mi ni potrebno izseliti iz sta-
novanja, zato si poiščem kakš-
no počitniško delo in ostanem 
tukaj. Stanovanja na Obali so 
zelo draga. Moje stanovanje, ki 
si ga delim še s štirimi študen-
ti, je sicer poceni – vsak plaču-
je mesečno 30.000 sit - vendar 

je staro in lastnica stanovanja 
ne dovoli, da bi imeli internet. 
K sreči, imamo internet na fak-
su in v knjižnici. Rad bi ostal na 
Primorskem, zato si bom služ-
bo iskal tukaj. Vendar - želje so 
eno, realnost pa nekaj povsem 
drugega.

DEJAN CIZL iz Šentlenarta pri 
Brežicah, 3. letnik Fakulte-
te za humanistične študije, 
smer geografija kontaktnih 
prostorov:

Poglavitni razlog za to, da sem 
se vpisal na ta faks je, da nisem 
vedel kam bi se vpisal. Kolebal 
sem med Pedagoško fakulte-
to v Mariboru, smer geografi-
ja ali zgodovina, in med kopr-
sko Fakulteto za humanistične 
študije. Ljubljana me sploh ni 
zanimala.  Odločitev  ni bila 
lahka. V Koper sem šel s tež-
kim srcem. Tudi domači  so 
me prepričevali, da je preda-

leč, da mi bo  nekega dne  za-
morilo. Niti v sanjah nisem pri-
čakoval, da bom tukaj tako 
zadovoljen. Sprva me je mo-
tila zgovornost in odprtost lju-
di, vendar sem se kmalu prila-
godil in sedaj tudi sam precej 
več govorim kakor prej. Pre-
vzel me je tudi primorski zrak. 
Sprememba okolja mi je posta-
la všeč. Počutim se trikrat bo-
lje kot doma, še posebej jeseni 
in spomladi. Kar ostal  bi tu-
kaj. Všeč so mi študentje, za-
radi  izrazite kolegialnosti. Zla-
sti  geografi pri tem izstopamo, 
saj smo med sabo vsi prijatelji, 
brez izjeme. Po prihodu v Ko-
per sem poznal samo eno pri-
jateljico in svojega cimra. Pro-
fesorji nas poznajo po imenu in 
priimku, nismo le številke, in 
to je res super. Stanovanja so 
draga, ampak še vedno so ce-
nejša kot v Ljubljani. Jaz pla-
čujem 25.000 sit na mesec za 
stanovanje, ki ni v centru me-
sta. Tam so stanovanja dražja. 
V prostem času rolam, saj rad 

skrbim za svoje telo. Večino 
časa pa preživim s svojo punco, 
ki sem jo spoznal tukaj. Včasih 
grem tudi v kino in na kakšen 
žur.  Nejevoljen sem  le zara-
di prevoza, saj vožnja z vlakom 
od Kopra do Brežic traja dobre 
štiri ure. K sreči imam enega 
prijatelja, ki se vozi z avtom in 
me pogosto vzame s sabo.  

MATEJA KLEMENČIČ z Blance, 
2. letnik Fakultete za pomor-
stvo in promet, smer pomor-
stvo – navtika:

Ta faks mi je všeč, ker je dru-
gačen od vseh ostalih. Po kon-
čanem študiju ne bom delala v 
pisarni, saj grem na ladjo. Obe-
ta se mi  raznoliko delo in to 
me veseli. Na Primorskem se 
počutim odlično. Študij je za-
nimiv, vse poteka lahkotno, 
bolj domače. Na faksu vsak po-
zna skoraj vsakega, študentje 
nismo samo številke. Profesor-
ji so dostopni in ustrežljivi, ne-
katere lahko celo tikamo. Tudi 
moji sostanovalci so zelo v redu 
– če komu kaj ne odgovarja, si 
povemo in se dogovorimo tako, 
da je vsakemu prav. Stanujemo 
v hiši z dvema nadstropjema, 
kjer je v vsakem po osem štu-
dentov, v pritličju pa je lastnik. 
Tako nisem nikoli sama, na kar 
sem pravzaprav že navajena, 
saj si doma delim sobo z dve-
ma sestrama. Največji problem 
mi predstavlja prevoz, saj je 
grozno sedeti pet ur na vlaku, 
da pridem od doma do Portoro-
ža ali obratno. V prostem času 
veslam - na faksu imamo vesla-
ško skupino. Včasih tudi hodim 

ali kolesarim po Obali. Na žur-
ke, kjer se pije, ne hodim, ker 
mi res ni do tega. Ravno včeraj 
je bil tukaj, v Portorožu, spo-
znavni žur, vendar sem raje 
ostala v stanovanju in brala 
knjigo. Moja pričakovanja gle-
de faksa so se izpolnila v celoti. 
Po končanem študiju in delu na 
ladji si želim ustvariti družino, 
hkrati pa resno razmišljam tudi 
o študiju na Fakulteti za stroj-
ništvo v Ljubljani…

TOMAŽ BLATNIK z Blance, di-
plomant Fakultete za mana-
gement:

Fakulteto za management v 
Kopru sem izbral predvsem za-
radi zanimivega programa in 
pa zato, ker sem hotel zame-
njati okolje, spoznati nove lju-
di in si zastaviti nove, višje ci-

lje. Na Primorskem mi je všeč 
sproščeno ozračje. Vse poteka 
v bolj počasnem ritmu, kot pa 
na primer v Ljubljani. Malce je 
moteče, da  že po nekaj mese-
cih lahko spoznaš celotno Oba-
lo, študente, prostore za žure… 
Razlog za to je v majhnosti Pri-
morske in tudi v tem, da ne 
prinaša nobenih novosti. Gle-
de faksa nisem imel nobenih 
problemov. Spoznati je potreb-
no samo sistem profesorjev, kaj 
od tebe pričakujejo. S stanova-
njem in sostanovalci sem imel 
kar srečo, kajti Univerza na 
Primorskem se širi, stanovanj 
pa primanjkuje. Na začetku je 
bila največja ovira prevoz, saj 
se iz Posavja do Kopra z vla-
kom voziš štiri ure in pol. Se-
daj imam svoj avto, stanova-
nje pa v središču Kopra, zato 
nimam večjih težav. Hm, kaj 
je že to – prosti čas? Tega imam 
zelo malo, saj delam na štu-
dentskem servisu, pri Univer-
zitetni športni zvezi Primorske, 
Študentski organizaciji Univer-
ze na Primorskem ter društvu 
Štorm (društvo študentov Fa-
kultete za management). Orga-
niziram pa še razne projekte za 
obštudijske dejavnosti in treni-
ram mali nogomet (futsal). Ko 
ne delam nič - kar se zgodi zelo 
poredkoma - spim. Seveda pa 
se udeležim tudi kakšnega štu-
dentskega žura. Preden sem se 
vpisal na ta faks nisem imel no-
benih ciljev. Šele kasneje sem 
spoznal, kaj me veseli in si za-
stavil cilje. S študijem sem se 
veliko naučil, a praksa je ne-
kaj povsem drugega, zato sem 
se preizkusil tudi pri organiza-
ciji raznih projektov. S tem sem 
si pridobil nova znanja, katerih 
te na fakulteti ne naučijo. Od 
vsakega posameznika pa je od-
visno, kako bo prakso povezal 
s teorijo. Letos septembra sem 
diplomiral in se vpisal na po-
diplomski specialistični študij, 
smer management kadrov. Po 
končanem izobraževanju se na-
meravam vrniti domov, čeprav 
imam tukaj več stika s podjet-
ji. Sicer pa je tempo življenja 
zelo dinamičen in nepredvid-

ljiv, zato bo čas pokazal svoje. 
Mogoče bom na koncu pristal v 
Ljubljani ali celo v tujini, niko-
li se ne ve.

ANA GUDALO iz Brežic, absol-
ventka Turistice - Visoke šole 
za turizem, smer turizem:

Čeprav je Obala majhna, nudi 
veliko. Všeč mi je predvsem 
zaradi narave, klime, morja.  
Zaradi vpliva turizma in bliži-
ne Italije so tukaj ljudje ve-
liko bolj odprti kot pri nas. 
Motijo me le visoke cene živ-
ljenjskih stroškov in najemnin, 
vendar pa se človek z leti nava-
di tudi na to, prilagodi se oko-
lju in razmeram. Vsa leta red-
nega faksa sem delala, tako da 
sem vse popoldneve in večere 
preživela na delovnem mestu. 
Kljub temu, sem se vedno ude-
leževala študentskih žurov. Se-
daj, ko imam nekaj več časa 
zase, pa se ukvarjam z rekre-
acijo, obiščem kakšen tečaj, 
berem knjige, potujem… Pro-
blem študentov Turistice je v 
tem, da smo oddaljeni od se-
deža Univerze na Primorskem, 
ki je v Kopru. Zaradi tega smo 
prikrajšani za razne obštudij-
ske dejavnosti in aktivnosti. 
Sedaj končujem diplomsko na-
logo in mrzlično iščem ponud-
be za delo, spremljam oglase. 
Tukaj stanujem na stalnem na-
slovu že več kot dve leti in bi 

rada ostala. Opažam pa, da je 
težko dobiti službo, zato raz-
mišljam tudi o odhodu v tuji-
no. Preden sem se vpisala na ta 
faks sem razmišljala čisto dru-
gače, saj se človek v štirih letih 
zelo spremeni. Nisem si misli-
la, da mi bo tako všeč tukaj, 
da me bo tako ‘zagrabilo’. Pre-
prosto zaljubila sem se v Oba-
lo. V času mojega študija se je 
ustanovila Univerza na Primor-
skem, ki se zelo lepo razvija, 
ko pa sem se vpisovala na ta 
faks, se o ustanovitvi Univerze 
še ni vedelo. Moja pričakovanja 
so se res izpolnila, mislim pa, 

da je k temu veliko pripomogla 
moja lastna iniciativa.

ANA VESELIČ iz Cerkelj ob 
Krki, 1. letnik Fakultete za 
humanistične študije, smer 
slovenistika:

Všeč mi je ta klima in morje, 
to, da smo lahko še vedno v 
kratkih rokavih. Ljudje so pri-
jazni – vsak ti pove in razloži, 
če ne veš, kje se kaj nahaja. 
Zelo so odprti. Na ta faks sem 
se vpisala, ker nisem bila spre-
jeta v Ljubljano. Sprva sem 
nad tem bila zelo razočarana, 
ampak, ko sem prišla in vide-
la to stanovanje in razgled na 
morje, me je slaba volja mi-
nila. Tukaj je zadosti vsega 
– lahko grem ven, v gledališ-
če… Mislim, da mi ne bo nič-
esar primanjkovalo. Stanova-
nje sem si našla konec julija 
in mislim, da je kar dosti po-

nudnikov. Plačujem 30.000 sit 
mesečno, brez stroškov. Stro-
ški elektrike, vode, ogreva-
nja, telefona, se obračunajo 
posebej. Vsi  ponudniki ima-
jo približno enake cene. Neko-
liko cenejša stanovanja so ta-
koj oddana, kljub temu, da so 
pomanjkljiva  (npr. manjka jim 
ogrevanje, priključek za inter-
net, ipd.). Največje probleme 
mi povzročajo slabe prometne 
zveze med Koprom in Brežica-
mi. Ob petkih se predavanja 
končajo šele  popoldne, ko niti 
z avtobusom, niti z vlakom ne 
morem več domov. Nikogar še 
ne poznam, ki bi me spotoma 
zapeljal proti domu. S profeso-
rico sem se uspela dogovoriti, 
da zapustim vaje malo prej, da 
ujamem vlak, vendar mi je vse-
eno zoprno, ker pridem domov 
šele pozno zvečer. Tudi urniki 
mi niso všeč, ker se predava-
nja izbirnih predmetov prekri-
vajo. Zato moram predmete, ki 
so mi všeč, zamenjati za neke 
druge, sicer ne bom mogla ob-
iskovati  vseh predavanj.

Besedilo in fotografije:
Kristina Klemenčič

Bruno Blažinč

Dejan Cizl

Mateja Klemenčič

Ana Gudalo

Ana Veselič

Tomaž Blatnik
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Občankam in občanom občine Sevnica 
čestitamo ob prazniku in želimo veliko 

odprtih priložnosti ter zadovoljstva.

Spoštovane občanke in občani, 

V veliko veselje mi je, da vam lahko če-
stitam ob prazniku Občine Sevnica, ki ga 

praznujemo v spomin na pogumno dejanje 
narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža. 

Želim vam, da bi bili praznični dnevi polni 
zadovoljstva in medsebojnega razumevanja.

Ob tej priložnosti se vam iskreno zahva-
ljujem za vse vaše pobude in sodelova-

nje pri izvajanju naših skupnih nalog, saj 
brez tega ne bi bilo rezultatov, na katere 

smo lahko upravičeno ponosni.

Prisrčno vas vabim tudi k obisku priredi-
tev, ki so v mesecu novembru organizira-

ne v počastitev občinskega praznika.

 Kristijan JANC
 župan Občine Sevnica

s sodelavci

Promocija KS Tržišče

Vztrajnost Tržiščanov pri pro-
mociji njihovih krajev in vino-
rodnega področja Malkovca, 
ki ga podpira tudi Občina Sev-
nica, v njihove kraje privab-
lja vedno nove obiskovalce in 
različne medije. Tako so bili v 
vinogradih Malkovca  na trgat-
vi Barovci iz Pop TV, ob jesen-
skem srečanju pa so posne-
li prispevek za oddajo Homo 
turisticus. V zahvalo za gosto-
ljubje so avtobus krajanov iz 
Tržišča povabili na ogled rea-
lističnega šova Bar na Pop TV.

PROGRAM PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE 
SEVNICA  2006 
(od 3. do 16. novembra)

 
Petek, 3. novembra 2006 
ob 19. uri - Kulturna dvorana Sevnica: »Kam je veselje šlo« - spevoigra
Sobota, 4. novembra 2006 
ob 13. uri - Prehrana pri Marjani v Krmelju: Srečanje starejših občanov 
Nedelja, 5. novembra 2006 
od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure - Sejna soba KS Šentjanž: »Šentjanška jesen« - razstava 

starih listin in domačih dobrot s pogostitvijo                         
ob 15. uri - Kulturna dvorana Sevnica: Srečanje ansamblov, ki igrajo na harmoniko sevniške-

ga izdelovalca Jožeta Vegliča 
ob 16. uri - Kulturna dvorana Boštanj: Dobrodelni koncert z glasbenimi gosti 
Ponedeljek, 6. novembra 2006 
ob 9. uri - Knjižnica Sevnica: »Pogled na sevniško občino iz zraka« - razstava fotografij Lju-
ba Motoreta 
ob 12. uri - Osnovna šola Boštanj:  Otvoritev rekonstruiranega parkirišča ter obračališča pri 
Osnovni šoli Boštanj 
Torek, 7. novembra 2006 
ob 14. uri - Dom upokojencev: Predaja namenu novega dvigala v Domu upokojencev Sevnica        
ob 19.30 uri - Kulturna dvorana Sevnica »Vse o ženskah« - komedija 
Sreda, 8. novembra 2006
ob 16. uri – Križišče: Otvoritev mostu ter dela posodobljene lokalne ceste Križišče - Hinjce 
ob 17. uri  - Zavetišče pod sv. Rokom »Po poti narave« - razstava fotografij Vinka Šeška 
Petek, 10. novembra 2006 
ob 9. uri - Glavni trg, Sevnica: Položitev venca na spominsko ploščo pri sodišču 
ob 9.30 uri - Trg svobode, Sevnica: Položitev venca pri osrednjem spomeniku narodnoosvo-
bodilnega boja v Sevnici 
ob 10. uri - Lekos Galerija Ana: Slavnostna seja s podelitvijo priznanj članom ZZB NOB Sev-
nica 
ob 17. uri - Kulturna dvorana Sevnica: OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE S PODE-
LITVIJO PRIZNANJ IN KULTURNIM PROGRAMOM - Občina Sevnica 
ob 19. uri - Gasilski dom Trnovec: »Krst mošta na Martinovo« - družabna prireditev 
Jurjevci iz Trnovca 
Sobota, 11. novembra 2006 
ob 10. uri - Kulturna dvorana Sevnica: Proslava Društva izgnancev ob prazniku 
Občine Sevnica 
od 10. do 20. ure - Prireditveni šotor na igrišču na Studencu: »Vinograd skozi čas« - etnolo-
ška razstava 
ob 12.30 uri - parkirišče pod cerkvijo v Gabrijelah: Otvoritev korita in perišča v Gabrijelah,  
Občina Sevnica, 
ob 14. uri - Prireditveni šotor na igrišču na Studencu: »Martinovanje na Studencu« - družab-
na prireditev 
ob 15. uri - športna dvorana Sevnica:  Nogometni turnir za pokal Občine  Sevnica,  
ob 17. uri - Mladinski center Sevnica: »To sem jaz« - delavnica za otroke na temo praznika 
Občine Sevnica 
ob 20. uri - Kulturna dvorana Sevnica: »Radi imejmo Slovenijo« - radijska delavnica  Radia 
Maribor, Koper in Ljubljana 
Nedelja, 12. novembra 2006 
ob 9. uri - Gostilna Janc na Studencu:  Tradicionalni pohod na Primož z družabnim srečanjem,
ob 16. uri - Športni dom Sevnica (pri bazenu): Martinov koncert ob zvokih narodnozabavnih 
ansamblov 
Ponedeljek, 13. novembra 2006 
ob 16. uri - Domačija Hrovat na Preski: Predaja namenu javne razsvetljave na Preski, cestne-
ga priključka Konjsko ter ceste Rtiče 
Torek, 14. novembra 2006 
ob 17. uri - Kulturna dvorana Sevnica: »Rdeča kapica« - lutkovna predstava v izvedbi Mini tea-
tra              
Sreda, 15. novembra 2006 
ob 16. uri - Pri železniški postaji v Boštanju: Predaja namenu novega pločnika z razširjeno ce-
sto ter otvoritev obeliska »Ribe« Rudija Stoparja 
Četrtek, 16. novembra 2006 
ob 13. uri - Grad Sevnica: Novinarska konferenca župana ob prazniku Občine Sevnica  
ob 17. uri - Kulturna dvorana Sevnica: Proslava s podelitvijo priznanj krvodajalcem ob 140. 
obletnici delovanja Rdečega križa na Slovenskem 
ob 18. uri - Knjižnica Sevnica: »Razbor med koprenami spomina« predstavitev knjige Bre-
de Vidmar

OSREDNJA 
SLOVESNOST 
OB PRAZNIKU 

OBČINE 
S PODELITVIJO 
PRIZNANJ IN 
KULTURNIM 

PROGRAMOM

Petek, 
10. novembra 

2006, 
ob 17. uri v 

Kulturni dvorani 
Sevnica.
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Obnova knjižnice v KrmeljuPoslovna cona Boštanj
BOŠTANJ - V času od 6. novem-
bra do vključno 20. novem-
bra bo potekala ponovna jav-
na razgrnitev spremenjenega 
predloga občinskega lokacij-
skega načrta za poslovno cono 
Boštanj – trgovski center Mer-
cator v Boštanju. Javna raz-
grnitev predloga bo potekala 
na Občini Sevnica in na sede-
žu Krajevne skupnosti Boštanj 
v času uradnih ur, javna obra-
vnava predloga pa bo 16. no-
vembra v prostorih TVD Parti-
zan v Boštanju. V času ponovne 
javne razgrnitve in obravnave 
lahko na predlog podajo svoje 
pripombe in predloge vsi zain-
teresirani posamezniki, organi 
in organizacije. Po programski 
strani je obseg Mercatorjeve-
ga centra, glede na predhodno 
razgrnjen in obravnavan pred-
log, ki je bil zasnovan v dveh 
poslovnih etažah, nekoliko 
zmanjšan. Pri oblikovanju nove 
zasnove so projektanti predvi-
deli možno širitev centra v 2. 
fazi na severozahodni strani, 
na južni strani proti marketu 
Tuš, pa je predvidena širitev 
parkirišča. Tako razširjen cen-
ter bo po programu in veliko-
sti precej podoben prejšnjemu 
programu zasnove v 1. nad-
stropju, le da ne bo vključene 
tehnične trgovine. Prva faza 
bo obsegala izgradnjo marketa 
s površino preko 1000 m2 in lo-
kala s skupno površino cca 500 
m2, info točke ter skupnih in 
pomožnih prostorov. 

Na parcelah v Dolenjem Bošta-
nju, ki so bile še vedno v la-
sti Občine Sevnica, že več let 
stoji cestno vzdrževalna baza. 
Občina Sevnica je s Cestnim in 
gradbenim podjetjem iz No-

vega mesta s kupno pogod-
bo uredila lastništvo zemljiš-
ča. Po plačilu 64 milijonov 
SIT v proračun Občine Sevni-
ca je bil v teh dneh podpisan 
tudi notarski zapis pogodbe in 
tako dokončno urejena lastni-
ška razmerja na področju Cest-
ne baze.

KRMELJ - V Krmelju je bila ot-
voritev novih prostorov izpo-
sojevališča Knjižnice Sevnica. 
Gre za prostore v sklopu objek-
ta Doma Svobode, ki so nekdaj 
služili kot kegljišče, kasneje pa 
je bila v njih trgovina. Izposo-
jevališče ima skupno 100 m2 
površin, v njem pa je na voljo 
uporabnikom preko 4000 enot 

knjižnega gradiva. Slovenske 
založbe so ob otvoritvi podari-
le knjige v skupni vrednosti en 
milijon tolarjev. Prenova pros-
torov je potekala pod vodstvom 
Janeza Močana, sredstva zanjo 
pa sta prispevali Občina Sevni-
ca in KS Krmelj. Nove prostore 
izposojevališča so še polepšale 
Tomanove slike iz zbirke, ki jo 
je kot donacijo Šentjanžu po-
daril Janez Kos. Tako se je bo-
gata zgodovina knjižničarstva v 
Krmelju, ki jo je na slavnosti iz-
črpno predstavila Berta Logar, 
še obogatila.
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Župan občine Krško 
podpredsednik GMF tudi v tretje
Potem, ko so septembra leta 2004 župana občine Krško Fran-
ca Bogoviča, na letni skupščini evropskih občin z nuklearnim 
objektom, prvič izvolili za podpredsednika združenja GMF 
(Group of european municipalities with nuclear facilities), 
so ga v tem mesecu potrdili tudi tretjič. Združenje si v svo-
ji osnovni opredelitvi prizadeva za aktivno vključevanje jav-
nosti in lokalne skupnosti pri soodločanju v posameznih odlo-
čitvah, ki so vezane na konkretne jedrske objekte. Hkrati gre 
za izmenjavo dragocenih izkušenj partnerjev širom Evrope, 
ki živijo z nuklearnim objektom in se zavedajo, da v času, ko 
potreba po energiji izjemno narašča, jedrska energija pred-
stavlja pomemben delež v zagotavljanju energetskih virov.  

Spoštovane občanke in občani, 
svetnice in svetniki občine Sevnica!

Ob prazniku občine Sevnica vam 
iskreno čestitamo, želimo prijet-

no praznovanje ter veliko modrosti 
pri odločanju o nadaljnjem razvoju 

vaše občine. 

Zahvaljujemo se vam za sodelova-
nje in vam želimo takšnih načrtov 
in prizadevanj, ki bodo pomagali  
ustvariti pogoje za kakovostno in 

prijetno življenje v občini in regiji 
v kateri skupaj živimo.  

Franc Bogovič,
župan Občine Krško

s sodelavci

Oktober – mesec požarne 
varnosti
Letošnje geslo meseca požarne varnosti: gasilnik 
v gospodinjstvu in gasilnik v vozilo je poizkus, da 
bi se čim več ljudi opremilo z gasilniki. Ta želja je 
ena od aktivnosti s katero želimo gasilci pritegni-
ti pozornost občanov, da bi prisluhnili navodilom o 
varovanju pred požari. Kar nekaj občanov je sledi-
lo temu pozivu in se opremilo z gasilniki. Ocenju-
jemo pa, da je bil odziv premajhen. Vse preveč je 
še primerov, ko zagori v stanovanjih, gospodarskih 
objektih in tudi v avtomobilih. Prav zato naj poziv 
in priporočilo za nabavo gasilnikov velja še naprej.

Gasilska zveza Krško je za me-
sec požarne varnosti sprejela 
program aktivnosti gasilcev na 
vseh področjih njihovega de-
lovanja. Zlasti je pomemb-
no, da se gasilci v tem mesecu 
predstavijo s svojo aktivnost-
jo na vajah in prikazih svoje-
ga delovanja. Nekatera pros-
tovoljna gasilska društva so 
pripravila dan odprtih vrat, da 
bi občani podrobneje spoznali 
kaj in kako delajo gasilci. 
V tem mesecu izvajajo vsa 
PGD svoje društvene vaje v 
stiku s svojim okoljem in tudi 

zato, da se sami prepričajo, 
da so – ali da niso dovolj pri-
pravljeni. V vsakem primeru 
pa morajo biti člani obrnje-
ni naprej in zagotavljati tako 
stopnjo pripravljenosti, da 
bodo lahko kos vsakemu izzi-
vu, ko pride do nesreče. Prav 
tako pa potekajo širše vaje 
gasilcev v sektorjih, to je v 
okoljih, ki združujejo po štiri 
do šest PGD v neko zaokrože-
no celoto tako po oblikah ne-
varnosti na eni strani, kot tudi 
opremljenosti in usposoblje-
nosti na drugi strani. Gasilci 
s svojimi prikaznimi vajami iš-
čejo tudi stik z občani, da bi 
jim dokazali, kako potrebno 
je opremljanje in usposablja-
nje gasilcev. 
Vrhunec izvajanja gasil-
skih vaj pa je občinska gasil-
ska vaja z udeležbo gasilcev 
s celotnega območja občine. 
Na tej vaji bo vodstvo Gasil-
ske zveze – poveljstvo preve-
rilo odzivnost in učinkovitost 
dela gasilcev za primer večje-
ga gozdnega požara. 
Poleg operativnega dela pro-
grama pa potekajo tudi dru-
gi programi prikazovanja dela 
in usposabljanja gasilcev. Že 
kmalu v začetku meseca so 

Drage občanke, spoštovani občani!

Čas volitev je za nami. Po dveh mandatih ste mi 
zaupali tudi v tretje, da bom kot župan zastopal 
in vodil našo občino Krško. 

Zahvaljujem se za vse dobre želje in prijazne besede ob iz-
volitvi. V čast mi je, da sem po vaši volji vreden zaupanja; 
hvala za priznanje, ki z odločitvijo večine daje potrditev 
minulemu, do zdaj opravljenemu delu in tudi zastavljenim 
načrtom. Pred nami pa je velika odgovornost, da bomo z 
dosedanjimi izkušnjami  izzive in nove priložnosti izkoristi-
li v skupno dobro. 

Še naprej si bom prizadeval povezati vse ustvarjalne moči, 
ki jih premore naša lokalna skupnost, da bi uspeli soglas-
no reševati temeljna vprašanja, od katerih je odvisna naša 
skupna prihodnost. Na veselje ne začenjamo z ničelne toč-
ke, ampak na temeljih na katerih smo že do sedaj zastavili 
področja gospodarskega, kulturnega, družbenega razvoja. 
Prepričan sem, da nas bo naša delovna vnema spodbuja-
la in usmerjala k soglasju o najbolj pomembnih odločit-
vah in poteh. 

Pred nami je nov čas, v katerem bomo s sposobnostjo in 
voljo skušali potrditi kar smo zapisali v programih. In na 
začetku, iskreno čestitam tudi občinskim in krajevnim 
svetnikom, ki boste zastopali interese občanov in kraja-
nov, ki so vam izkazali zaupanje na letošnjih lokalnih vo-
litvah. Naj bodo del mandata, ki je pred vami, uresničeni 
cilji, dobro medsebojno sodelovanje pa tudi osebno zado-
voljstvo.
Nadaljevali bomo z držo, ki si prizadeva ustvariti prijazno 
okolje in dobro počutje za vse, ki tu živimo. Hvala za pri-
ložnost, da lahko to pot in vzdušje gradim skupaj z vami.  

Franc Bogovič, župan

najmlajši gasilci – pionirji na 
transferzali po PGD spoznavali 
organiziranost in delo društev, 
pa tudi načine širšega sodelo-
vanja, kadar je potreba de-
lovanja na širšem območju. 
Otroci pišejo vtise v dnevni-
ke in pridobivajo štampilke s 
podpisi društev, ki so jih ob-
iskali. Približno 200 otrok je 
z udeležbo na tej poti dobi-
lo pravico do za to pripravlje-
nih značk kot dokaz opravlje-
ne naloge. 
Gasilke pa so poleg rednih ak-
tivnosti po PGD aktivno de-

lovale tudi na medregijski 
okrogli mizi na temo SOŽITJE 
GENERACIJ v gasilstvu. Osve-
žile so znanje o uporabi ga-
silnikov in gašenju s priroč-
nimi sredstvi s poudarkom na 
gospodinjstvo. Opravile pa 
so tudi tekmovanje z udelež-
bo na razpisanem tekmovanju 
PGD Raka za pokal tega dru-
štva. Delovale so v konkurenci 
mladink in konkurenci članic. 
Pokazale so izjemno visoko 
stopnjo znanja in spretnosti, 
ki nič ne zaostaja za tekmova-
njem na občinski ravni. 
Ta dan smo izkoristili tudi za 
podelitev posebnih priznanj. 
Ekipi zaščite in reševanja s 
področja pomoči poškodova-
nim, ki so uspešno tekmova-
le na ravni regije in na držav-
nem tekmovanju ter članski 
gasilski ekipi PGD Gora, ki je 
tekmovala na mednarodnem 
tekmovanju v Italiji kot edina 
zastopnica gasilcev iz Slove-
nije. Priznanje je podelil žu-
pan občine Krško Franci Bo-
govič, ki je udeležencem teh 
ekip čestital, se jim zahvalil 
za njihov izjemni prispevek in 
na koncu zaželel tako uspešno 
delo tudi v prihodnje. 

Slavko Šribar

V KS Rožno - Presladol do 
novega igrišča 
Krajevna skupnost Rožno – Presladol bo do spomladi bogatej-
ša za novo pridobitev, namenjeno športu in rekreaciji, pa tudi 
druženju na novo urejenih površinah. V fazi urejanja je namreč 
tamkajšnje igrišče, na katerem je Občina Krško konec minulega 
tedna že položila asfalt.
Investicijo sicer vodi tamkajšnja Krajevna skupnost in njen po-
oblaščenec Andrej Sluga, ki je povedal, da so poleg nekaj več 

kot 3 milijone tolarjev občinskega denarja pridobili še 11 milijo-
nov tolarjev sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter 
Fundacije za financiranje športnih organizacij. V prvi fazi, ki se 
zaključuje, je urejeno odvodnjavanje, vsa potrebna zemeljska 
dela, zgrajen podporni zid in asfaltirano igrišče. Podpisana pa je 
tudi pogodba za dobavo športne opreme za igro košarke in no-
gometa. V ureditev igrišča na Rožnem so vložene številne pros-
tovoljne ure dela tamkajšnjih krajanov, ki si želijo do spomladi 
urediti še odbojkarsko igrišče, ki bo zaokrožilo projekt.

Dnevni program VDC Leskovec na novi lokaciji

Iskanje rešitev za obstoječi objekt 
Ureditveni načrt »staro jedro Leskovec« je bil sprejet leta 1998, ko je bil v skladu s  Centrom za so-
cialno delo Krško, društvom Sožitje Krško in s starši oseb vključenih v Varstveno delovni center (VDC) 
Leskovec usklajen tako, da bi pri bodočih ureditvah in posegih upošteval obstoj in razvoj VDC-ja. Tam 
je do nedavnega potekalo celodnevno varstvo lažje in težje prizadetih oseb. 

Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, ki je lastnik 
zemljišča in objekta na Ulici 
Staneta Žagarja 2 in 4 je za-
ključilo, da je obnova objek-
ta predraga, zato ga je uvrsti-
lo v program prodaje; dnevni 
program, ki ga izvaja VDC Le-
skovec pa preselilo na novo 
lokacijo, v nekdanjo Voglar-
jevo hišo. Sedanji lastnik je 
začel z obnovo brez prido-
bljenega gradbenega dovolje-
nja, ki ga izda Upravna eno-
ta. Tu so nastale težave, saj 
za objekt Voglarjeve hiše Ure-
ditveni načrt »staro jedro Le-
skovec« ne predvideva možno-
sti spremembe namembnosti. 
Iz tega izhaja, da tudi prido-
bitev gradbenega in uporab-
nega dovoljenja, da bi v ne-
kdanjem gostinskem objektu 
lahko potekal program za va-
rovance VDC-ja, ni možna. Ob-
čina Krško je bila tako s strani 
Upravne enote Krško zaproše-
na za pripravo obvezne razla-

ge tistega člena Odloka o ure-
ditvenem načrtu Staro jedro 
Leskovec, s katerim bi bila 
sprememba namembnosti do-
pustna. Vzporedno je Občina 
na pobudo podžupanje Ane 
Nuše Somrak in krajanov Le-
skovca marca letos na omenje-
no ministrstvo naslovila zahte-
vo za razgovor o bodoči rabi 
kompleksa VDC, ki je ostal 
prazen. Zaradi nezainteresira-
nosti ministrstva sta se župan 
Franc Bogovič in vodja oddel-
ka za urejanje prostora in var-
stvo okolja Simona Lubšina po 
številnih pozivih s pristojnimi 
na Ministrstvu za delo, druži-
no in socialne zadeve, uspe-
la sestati šele konec minulega 
tedna (27.10.2006). Pred tem 
naj bi, o prej omenjeni obvez-
ni razlagi na zadnji seji v tem 
mandatu, odločal tudi Občin-
ski svet, ki pa je točko zara-
di nerazjasnjenih vprašanj v 
zvezi z nadaljnjo usodo kom-
pleksa VDC na obstoječi loka-

ciji, umaknil z dnevnega reda. 
Župan in Lubšinova sta nato na 
sestanku na Ministrstvu  za-
htevala pojasnila o načrtih in 
možnih rešitvah v zvezi z ob-
jektom, v katerem je vrsto let 
potekal dnevni program. Gle-
de na to, da je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zade-
ve objekt uvrstilo v program 
prodaje, si Občina prizadeva 
za ohranitev obstoječe lokaci-
je tudi z izkazanim interesom 
za odkup. Občina bo tako po-
skušala poiskati vsebinsko smi-
seln program na tem območju 

in s tem na Ministrstvu doseči 
pripravljenost, da bi za objekt 
našli čim bolj ustrezno rešitev 
in ga tako rešili razmer v kate-
rih bi kot zapuščen le še pro-
padal. Poleg tega bo Občina 
bodisi z že pripravljeno obvez-
no razlago ustreznega pros-
torskega dokumenta, ki govo-
ri o ureditvi leskovškega trga 
bodisi s spremembo tega do-
kumenta, poskušala pripravi-
ti ustrezne osnove za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja za 
bivalno enoto v nekdanji Vo-
glarjevi hiši.

Šedem - V KS Senovo je zaključena preplastitev 
obstoječega asfalta v dolžini 1000 m in urejena 
delna sanacija vozišča od vasi Šedem proti Senovem. 
Investicijska vrednost znaša 8 milijonov tolarjev.

Sanacija odseka Veliko Mraševo – Gazice - V tem času 
je Občina Krško zaključila z modernizacijo odseka 
Veliko Mraševo – Gazice. Investicija je občino Krško 
stala 10 milijonov tolarjev, ostala finančna sredstva 
do asfaltne prevleke pa so zagotovili krajani in 
Krajevna skupnost Podbočje. 

Anže – Graben - Pomemben niz v povezavi med Brestanico 
in Koprivnico predstavlja tudi moderniziran odsek Anže-
Graben v dolžini 800 m in vrednosti 12 milijonov tolarjev. 
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Več kot 50 prireditev v počastitev 
občinskega praznika
BREŽICE – V petek, 27. oktobra, je bilo v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice nadvse slovesno. 
Pod znamenitimi freskami so obiskovalci prisluhnili posebni prireditvi, ki je kot zaključni dogodek za-
objel utrip praznovanja brežiškega občinskega praznika.

Razširjena seja Občinskega 
sveta občine Brežice, ki so se 
je v zelo velikem številu ude-
ležili tudi brežiški občani, je 
potekala v znameniti viteški 
dvorani, v kateri so prijetno 
odmevale vezne besede vo-
diteljev Kaje Galič in Sama 
Staniča, ki sta z ubranimi 
mislimi napovedovala pro-
gram na najpomembnejšem 
občinskem kulturnem dogod-
ku minulega meseca.

Recitacijski vložek je prispe-
vala učenka brežiške Osnov-
ne šole, glasbeno in pevsko 
sta ga obogatila Godalni or-
kester brežiške Glasbene 
šole ter Pevski zbor Solzice, 
ki jima je dirigiral Vladimir 

Zlatko Sverak, amaterska 
gledališka igralka Ivanka Zu-
pančič kot Pišečka Mica, pa 
je zbrane nasmejala z duho-
vitim političnim skečem. 

Slavnostni govornik župan 
Ivan Molan je med drugim 
poudaril, da je praznik ob-
čine Brežice tisti čas, ko se 
misel zavestno sprehodi po 
preteklosti in na dogodke, 
ki  so del spomina in zgodo-
vine. „Ohranjanje zgodovin-
skega spomina je izraz spo-
štovanja do ljudi, ki jim ni 
bilo dano užiti tistega, za kar 
so se bojevali, trpeli, žrtvo-
vali in  prezgodaj umrli. Zato 
se ob tem dnevu misel zazre 
tudi k  našemu  rojaku Jerne-
ju Molanu, ki je padel v Ri-
goncah v vojni za osamosvoji-
tev Slovenije,“ je strnil misli 
in nadaljeval, „letošnji Breži-
ški oktober je poseben, saj je 
ob prazničnih prireditvah po-
tekala tudi volilna kampanja. 
Oboje smo srečno pripeljali h 
koncu. Ves mesec smo se vi-
devali  na številnih in vse-
binsko bogatih dogodkih, na 
otvoritvah, predstavitvah, 
nastopih in praznovanjih raz-

ličnih obletnic po vsej občini. 
Rad bi poudaril še eno značil-
nost našega oktobra: opaža-
mo, da je to res vse bolj me-

sec naših občank in občanov, 
da smo ga vzeli za svojega. 
52 najavljenih dogodkov v 
organizaciji KS, društev, vrt-
cev, šol, drugih javnih zavo-
dov, ob njih pa še nekaj ta-
kih, ki so zamudili objavo na 
vabilu, je najboljši dokaz, 
da smo povezani, da lokalno 
skupnost čutimo in dihamo z 
njo. Take prireditve in druže-
nja prispevajo k bolj pristnim 
medčloveškim odnosom, da-
jejo prostor ustvarjalnosti 
in optimizmu. In to potrebu-
jemo: vedrino, več samoza-
vesti, več zaupanja in strp-
nosti.“

Župan se je ob tej priložnosti 
tudi zahvalil občinskem svetu 

za potrpežljivost, strpnost in 
vse, kar je bilo potrebno, da 
so lahko dokončali ali zastavi-
li projekte za nadaljnji razvoj 
občine. „Hvaležen sem vsem 
tistim, ki ste v tem manda-
tu delovali konstruktivno, ki  
ste svoje ožje interese po-
dredili skupnim, pomembnim 
za občane in občino kot ce-
loto. Hvala za pomoč pri vo-
denju podžupanji mag. Stan-
ki Preskar in Davorju Račiču 
ter občinski upravi. Zahva-
lo sem dolžan tudi Vladi RS, 
s katero smo v tem času ve-
liko sodelovali. Seveda nam 
je bil vedno v podporo mi-
nister za gospodarstvo mag. 
Andrej Vizjak,“ je zaklju-
čil. Nato pa med drugim na-
daljeval: „Pred nami so veliki 
projekti, nekateri so veza-
ni na državo, kot npr. pro-
jekt Phoenix, ki vključuje ši-
ritev letališča Cerklje ob Krki 
v civilni del in industrijsko 
cono. Čaka še ureditev in-
dustrijske cone Brezina, iz-
gradnja čistilne naprave Bre-
žice, cel kup del na prometni 
infrastrukturi po vseh KS, pa 
ureditev starega dela mesta, 
prenova prostorov Mladinske-

ga centra, gradnja osnovne 
šole Bizeljsko, velika adap-
tacija OŠ Brežice, izgradnja 
večnamenske dvorane.“ Po-

vedal je še, da je velik pro-
jekt,  ki je v pripravi že nekaj 
let in naj bi bil skoraj ures-
ničen, tudi odprtje Fakultete 
za turizem Univerze Maribor 
s sedežem v Brežicah in dis-
lociranima enotama  v Kopru 
in Murski Soboti. 

Za konec je zbranim čestital 
za občinski praznik in zaklju-
čil, da bodo prijetno vzdušje 
prispevali tudi oktobrski na-
grajenci in novi častni občan. 
„To so ljudje, ki delajo s sr-
cem, zato so za njimi uspe-
hi. Zaslužni so, ker name-
njajo svoje poklicno znanje, 
svoje sposobnosti in pogosto 
ves svoj prosti čas kakovost-
nim premikom na različnih 
področjih življenja.“

Čestitkam ob prazniku pa so 
se s krajšimi nagovori pri-

družili tudi krški župan Fran-
ci Bogovič, gospodarski mi-
nister mag. Andrej Vizjak in 
minister za zdravje dr. An-
drej Bručan. 

Nato pa je župan Molan pode-
lil plakete, ki jo jih prejeli: 
Knjižnica Brežice ob 60-let-
nici za razvoj bralne kultu-
re, informacijskega opisme-
njevanja in pomembnega 
prispevka k družbenemu na-
predku v občini; Avto-moto 
društvo Brežice ob 60-letni-
ci za sodelovanje pri vzgoji 
mladih voznikov ter za uspeš-
no izvedbo mnogih državnih 
in mednarodnih tekmovanj v 
motokrosu; Društvu zbirate-
ljev Verigar Brežice za šte-
vilne razstave znamk in dru-
gega filatelističnega gradiva, 
s čimer skrbijo za ohranjanje 
pomembnih zgodovinskih in 
kulturnih dogodkov; Glasbe-
ni šoli Brežice ob 60-letnici 
delovanja za prispevek h ka-
kovostnemu dvigu poklicne in 
ljubiteljske glasbene kulture. 

V nadaljevanju prireditve so 
postali prejemniki priznanj 
za leto 2006: Prostovoljno 
gasilsko društvo Kapele ob 
80-letnici delovanja ter za 
prispevek k splošni požar-
ni varnosti in napredku kra-
ja; Tamburaški orkester KUD 
Oton Župančič Artiče za po-
membno delo na področju 
glasbene ljubitljske kulture, 
za vrhunske uspehe na raz-
ličnih tekmovanjih ter pre-
poznavnosti kraja in občine; 
Turistično društvo Dobova za 
uresničevanje izvirnih turi-
stičnih dejavnosti, s čimer 
pomembno prispeva k prepo-
znavnosti domačega kraja.

Oktobrsko nagrado za leto 
2006 sta prejela: Mihael Bo-
ranič za dolgotrajno, zavze-
to,  uspešno delo v gasilstvu 
in v organih Krajevne skup-

nosti Dobova ter Franc Še-
koranja – Sinek za dolgotraj-
no ohranjanje tradicionalne 
gostinske dejavnosti, s ka-
tero je pomembno prispeval 
k prepoznavnosti Bizeljske-
ga in k razvoju občinskega 
turizma. Šekoranja denar-
no nagrado poklanja Splošni 
bolnišnici Brežice. Letošnji 
častni občan občine Brežice 
pa je postal restavrator in 
akademski slikar Ivan Bogo-
včič. Domačin, ki že nekaj 
let živi in ustvarja v Ljublja-
ni, je zaslužen na področju 
restavratorstva in ohranjanja 
kulturne dediščine v občini 
Brežice ter prenašanju boga-
tega znanja in izkušenj mlaj-
šim rodovom.

Le rahlo osvetljeni grajski 
hodniki pa so obiskovalce za-
držali ob sproščenem klepe-
tu in sprejemanju čestitk še 
dolgo v noč, saj so se ob tej 
priložnosti srečali tudi občin-
ski svetniki v stari in že novi 
sestavi. 

Marija Kalčič Mirtič

Fotografije za praznik občine
BREŽICE – JS KD Območna izpostava Brežice je praznik obči-
ne počastila z otvoritvijo območne razstave fotografij, v letu 
2006 je to že peta razstava ljubiteljskih fotografov, ki živijo 
na področju občine, na razstavi pa tokrat prvič sodelujejo tudi 
učenci fotokrožkov iz OŠ Pišece in Dobova. V avli in galeriji MC 

Brežice razstavlja 19 avtorjev 38 fotografij, strokovni izbor iz 
prispelih 70 –tih fotografij sta opravila Alenka Černelič Kro-
šelj, kulturna antropologinja in Blaž Mirt, fotograf  FI FZS, ki 
nista imela lahkega dela, vendar je dobra izkušnja na prete-
klo leto, ob ocenjevanju pa sta dala poudarek na sporočilnosti 
fotografij. Avtorji so fotografirali na temo Moj kraj, ki zajema 
utrip podeželja ali mestne ulice in na »splošno« temo. Pohva-
lo za fotografijo Golob je prejel Darko Bukovinski, nagrade na 
temo »splošno« so prejeli – 1. Rok Rožman, 2. Eva Vidmar, 
FK OŠ Dobova  in 3.Davor Lipej. Na temo Moj kraj  pa  so pre-
jemniki - 1. nagrade Branko Brečko, 2. Gregor Podvinski in 
3. Oskar Gerjevič, ostali udeleženci so prejeli priznanje. Spo-
ročilnost razstavljenih fotografij je prijetno dopolnil glasbenik 
in pevec Rudolf Gas, ki si je na letošnjem festivalu MMS pripel 
nagrado za najboljšo skladbo. N.J.S.

Del nagrajencev Gregor Podvinski, Branko Brečko in Rok 
Rožman

Planinski večer v Brežicah
BREŽICE – Planinsko društvo Brežice je v četrtek, 
26. oktobra, pripravilo Planinski večer in v goste 
povabilo Jožeta Dobnika, ki je zbranim predstavil 
vodnik in film Pot kurirjev in vezistov NOV Slove-
nije. Ob visokem jubileju mu je čestital tudi pred-
sednik Tone Jesenko, ki pa je izrazil zaskrbljenost, 
da na srečanje ni prišlo več planinskih vodnikov.
Že četrto izdajo planinskega 
vodnika Pot kurirjev in vezi-
skov NOV Slovenije je 85-let-
ni Jože Dobnik, ki se je rodil 
v Sevnici, pospremil z bese-
dami, da je to najdaljša in 

najlepša slovenska pohodni-
ška pot, ki je dolga 1300 km, 
na njej pa je mogoče odtisni-
ti kar 88 žigov. Po znanih po-
datkih jo je prehodilo že pre-
ko 1200 planincev.  Na poti ni 
samo pomnikov NOV, izbrani 
so kraji iz preteklosti, znane 
cerkve, arheološka najdišča, 
naravni spomeniki in slapovi. 
Pot vodi po vseh slovenskih 
pokrajinah od Prekmurja do 
Istre. Začne se v kraju Gra-
čani, nato pa poteka po Pre-
kmurju, Prlekiji, Slovenskih 
goricah, skozi Maribor, pa čez 
Pohorje, Uršljo goro, Peco, 
Golte, Menino, Kozjansko, 
nato čez Savo na Gorjance in 
Rog ter naprej skozi Kočev-
je na Travno in Racno goro, 
v Grahovo, po Polhograjskem 
hribovju v Dražgoše, na Pore-
zen in Mrzli vrh ter vse do Na-
nosa, Snežnika in morja.

Pot je zaživela leta 1969 kot 
delo slovenskega podjetja 
PTT, danes jo vzdržujeta Poš-
ta in Telekom. Od leta 1997 
je markirana z modro-rume-
nimi markacijami in je eno-

stavnejša kot Slovenska pla-
ninska pot, najvišji vrh pa je 
Snežnik, ki je visok 1799 m. 
Dobnikova živahna in domi-
selna predstavitev vodnika in 
tudi filma, ki je nastal pred 
petimi leti, je bila preplete-
na s številnimi resničnimi pri-
povedmi, ki so večeru dodale 
še poseben čar, zato je bilo 
nekaj več kot 20 obiskoval-
cev, ki so se zbrali v prostorih 
brežiške osnovne šole, nad 
Jožetom Dobnikom še pose-
bej navdušena. V nadaljeva-
nju so z zanimanjem sprem-
ljali filmsko produkcijo. 

M. Kalčič M.

Tone Jesenko in Jože Dobnik

Branka Stergar, predsednica Turističnega društva 
Dobova, prejema občinsko priznanje.

Plaketo so prejeli: Glasbena šola Brežice, Društvo 
zbirateljev Verigar, AMD Brežice in Knjižnica Brežice.

Oktobrska nagrajenca Mihael Boranič in Franc 
Šekoranja - Sinek

Častni občan občine Brežice pa je letos postal Ivan 
Bogovčič. 
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Zgodovinski uspeh karateistov

BREŽICE, SEVNICA - V romunskem mestu Cluj-Napoca je pote-
kalo WUKO svetovno prvenstvo za otroke, kadete in mladin-
ce. V 11-članski reprezentanci Slovenije so nastopili štirje čla-
ni Karate kluba Brežice (Jože Ferenčak, Sandi Petelinc, Petra 
Planinc in Viktor Kopinč) ter člani Karate kluba Hypo Sevnica. 
Petra Planinc in Viktor Kopinč sta si v katah priborila brona-
sti kolajni. V ekipnih bojih kadetov je Slovenija (Miha Cvelbar, 
Aljoša Orač in Lino Šalamon iz KK Hypo Sevnica ter Sandi Pet-
elinc iz KK Brežice) osvojila bron. Planinčeva je v bojih v pol-
finalu izgubila po podaljških ter pristala na tretjem mestu, Ko-
pinč pa je bil sedmi. V posamičnih bojih kadetov je Petelinc 
izgubil šele v polfinalu in osvojil še eno bronasto kolajno. Med 
mladinci je Jože Ferenčak v polfinalu po zelo napetem boju v 
zadnjih sekundah premagal nekdanjega svetovnega prvaka iz 
Italije, v finalu pa izgubil z domačim tekmovalcem si priboril 
naslov svetovnega podprvaka. Sevničani so osvojili še dve bro-
nasti kolajni: kadeti Lino Šalamon, Aljoša Orač in Domen Vav-
tar v katah ekipno in Marja Zidarič v bojih pri mladinkah. Poleg 
tega je bil Cvelbar peti v bojih kadetov, Zidaričeva šesta v ka-
tah mladink, Orač pa 12. v katah kadetov.

Bron za Kožarjevo in Galičevo
KRŠKO, BREŽICE - V Lenartu je 21.10. potekala letošnja tret-
ja pokalna tekma Karate zveze Slovenije, ki se jo je udeležilo 
nekaj čez 200 tekmovalk in tekmovalcev. Izmed članov Kara-
te kluba Triglav se je ponovno izkazala Aleksandra Kožar, ki je 
osvojila tretje mesto v športnih borbah deklic do 33 kg. Karate 
klub Triglav je v letošnji sezoni osvojil že devet medalj na tek-
movanjih za pokal Slovenije in 14 medalj na državnih prven-
stvih. Od mladih brežiških karateistov, ki so se prav tako udele-
žili tekme, je v prostih bojih osvojila bron tudi Katja Galič.

Jelerjeva bronasta v Beogradu
KRŠKO - V sklopu kvalifikacij za mladinsko evropsko prvenstvo, 
ki bo v februarju prihodnje leto v Turčiji, se je Marija Jeler 
iz Karate kluba Triglav po dvomesečnem počitku zaradi pruha 
udeležila svoje prve tekme. S slovensko reprezentanco je na-
stopila na ekipnem mnogoboju v Beogradu, kjer je ekipa Slo-
venije zasedla tretje mesto. 

Zlato za Rain in Sokol
KRŠKO, BREŽICE - Selekcijske telovadke Gimnastičnega društva 
Rain Krško so se 21.10. udeležile prvenstvene tekme Gimna-
stične zveze Slovenije v A in A1 programu. V kategoriji deklic 
A1 nacionalnega programa  je v mnogoboju zmagala Maruša 
Metelko. Med cicibankami programa A je na najvišjo uvrstitev 
kazalo tudi Lari Žibert, a ji je to preprečila napaka na gredi.  
Navedenega tekmovanja, ki je potekalo v Rušah, so se udele-
žile tudi telovadke brežiškega Sokola, med katerimi je najviš-
jo uvrstitev, in sicer prvo mesto v kategoriji mladink, osvoji-
la Asja Omerzu. 

„Lukci“ uspešni v Samoboru
KRŠKO - V Samoboru na Hrvaškem se je 21.10. odvijal medna-
rodni plesni turnir, ki sta se ga udeležila tudi dva plesna para 
PGC Lukec iz Krškega, in sicer v kategoriji pionirjev B Anja 
Bobnič in Jan Gajski, ki sta zmagala v ST plesih in bila četrta v 
LA plesih, ter med mladinci C Eva Radej in Tomi Kostevc, ki sta 
bila druga v ST in četrta v LA plesih.

Nogometaši proti rasizmu
KRŠKO - Klub malega nogometa Zvezda Krško in Nogometni klub 
Krško sta se letos skupaj pridružila mednarodni akciji FARE pro-
ti rasizmu, ki je potekala od 17. do 30.10. po vsej Evropi. V so-
boto, 21.10.,  je bil na tekmi 2. slovenske nogometne lige v 
Krškem med ekipama NK Krško in NK Bonifika izveden uvodni 
protokol. Igralci obeh moštev so na igrišče vstopili v simbolič-

nih majicah FARE in pred pozdravom publiki na sodnikov znak 
dvignili v zrak rdeče kartone z napisom »STOP« ter tako tudi 
sami »izključili« diskriminacijo in nestrpnost iz nogometa. FARE 
organizacija se že 7. leto zapored načrtno na nogometnih igriš-
čih po vsej Evropi, spopada s problemom rasizma, nacionaliz-
ma, diskriminacije in nestrpnosti. Klub malega nogometa Zvez-
da Krško se je v projekt vključil tretje leto zapored.

Največ zmag za OŠ Leskovec
KOPRIVNICA – Tam je 12. oktobra potekal kros za osnovne šole 
v občini Krško. Udeležilo se ga je čez 350 učencev in učenk iz 
vseh osmih šol, ki so nastopali v 18 starostnih kategorijah. Na 

zahtevni, a dobro pripravljeni progi, je največ zmag, šest, do-
segla OŠ Leskovec, za njo pa OŠ Krško in OŠ Kostanjevica s po 
štirimi zmagami. 

Častno slovo Brestaničank
BRESTANICA – Odbojkarice Kostak-Elmonta so se z zmago s 3:1 
nad drugoligaško ekipo Comet iz Zreč prebile v 5. krog pokal-
nega tekmovanja, kjer so se v domači telovadnici pomerile z 
ekipo Šempetra  in izgubile z 0:3 (18:25, 10:25, 18:25). Po re-
zultatu sodeč bi lahko sklepali, da je bila zmaga za gostje lah-
ka, vendar je bila igra dokaj  izenačena. Kljub porazu so igral-
ke Kostak Elmonta pokazale dobro igro in dokazale, da se lahko 
enakovredno kosajo z drugoligaškimi ekipami. V pokalnem tek-
movanju so kot edina tretjeligaška ekipa prišle v 5. krog. V na-
daljevanju bo vsa pozornost  posvečena ligaškim dvobojem, 
kjer so cilji visoki. 

Umekova druga, Povše igral z “Zecom”
KRŠKO – Na novi lestvici Teniške zveze Slovenije najuspešnejša 
tekmovalka TK Krško Hana Umek zaseda visoko drugo mesto v 
kategoriji do 14 let za dekleta. Hana je uvrščena še na lestvi-
co do 16 let, kjer je trenutno na 16. mestu. Izpostaviti velja še 
odlično uvrstitev Žive Založnik, ki je na članski lestvici 12. 
Mladi član Teniškega kluba Krško Miha Povhe pa se je 21. 10. 
udeležil prireditve Dan z Goranom Ivaniševičem ter Headov 
turnir do 10 let, ki je potekala v Portorožu. Nepozabnemu do-
godku, vračanju servisov legendarnega hrvaškega asa, je dodal 
tudi tretje mesto na turnirju. 

V novi sezoni močno pomlajeni

PODBOČJE – Košarkarji Podbočja so z zelo spremenjeno, pred-
vsem pomlajeno ekipo, začeli tretjo sezono v tretji slovenski 
košarkarski ligi - center po ponovni oživitvi tekmovalne košar-
ke v kraju. Še pred tem so v prvem kolu pokalnega tekmovanja 
odigrali dve tekmi z ljubljansko Ježico in po pričakovanju izpa-
dli s tekmecem iz druge lige. Ligaško tekmovanje v desetčlanski 
ligi so pričeli z dvema porazoma in eno zmago. Najprej je bila 
v podboški telovadnici s 85:69 od njih močnejša novomeška eki-
pa Krka ml. (za Podbočje Štokar 17 in Černelič 13 točk), nato so 
na gostovanju premagali ekipo TCG Loka kava s 87:65 (Stergar 
23 in Ogorevc 20), v tretjem krogu pa so ponovno izgubili doma, 
tokrat z ekipo Utrip Trzin z rezultatom 61:77 (Stergar in Flajš-
man po 17 točk). Po besedah trenerja Franca Rozmana se po-
mlajeni podboški ekipi letos obeta boj za sredino lestvice. 

V športnem duhu 

BREŽICE – Že 32. srečanje športnikov občine Brežice in hr-
vaške občine Samobor je tudi letos potekalo v okviru praz-
novanj ob brežiškem občinskem prazniku. Tradicija se s 

preteklostjo prepleta v izmenjavi športnih ekip, ko obči-
ni obeležujeta vsaka svoj občinski praznik. Tako so brežiški 
športniki obiskali hrvaški Samobor v začetku meseca, v pet-
ek, 27. oktobra, pa so obisk vrnile samoborske športne eki-
pe. Športne prireditve so se odvijale na različnih lokacijah. 
V Brežicah pri osnovni šoli so se pomerili v malem nogome-
tu, na brežiškem stadionu nogometaši U 12, na teniškem 
igrišču so vihteli teniški lopar, v Artičah pa so igrali košarko. 
Predsednik Športne zveze Brežice Stanko Tomše, ki je bila 
organizator aktivnosti, je povedal, da so zadovoljni s sode-
lovanjem, ki meje naredi prehodne in krepi športnega duha 
na obeh straneh. Strokovni sodelavec brežiške ŠZ Ivan Ger-
jevič pa dodal, da je program oblikovan tako, da sta obe eki-
pi zadovoljni in pride do izraza ne samo tekmovalni del, pač 
pa tudi druženje, ki temu sledi, saj se dolgoletne vezi tako 
še bolj utrdijo. M.K.M.

Nogometaši so rasizmu pokazali rdeči karton 

Odlikovani radioamaterji
IG - Zveza radioamaterjev Slovenije obeležuje 60 let de-
lovanja. Ob tem častitljivem jubileju je 21. oktobra v Iz-
obraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu po-
tekala tudi slovesnost s podelitvijo priznanj radioklubom 
in radioamaterjem, ki so s svojim delom in vidnimi rezul-
tati ne le prispevali k razvoju radioamaterstva, temveč 
so ponesli ime lokalnega in slovenskega radioamaterstva 
tudi izven meja. Največ nagrad v roke krškim in sevni-
škim radioamaterjem. 

Bučnega aplavza so bile na 
podelitvi priznanj na Igu de-
ležne krške nagrajenke in ra-
dioamaterke, ki so v lanskem 

letu priborile v amaterski ra-
diogoniometriji na Evrop-
skem prvenstvu za Slovenijo 
prve medalje, in sicer ekip-
no srebrno medaljo v kratko-
valovnem tekmovanju na EP, 
ki so ga članice krškega Eva 
Mirtič, Maja Marušič in Adri-
jana Moškon osvojile kot slo-
venske reprezentantke, Mo-
škonova pa je ženski uspeh 
okronala še s prvim mestom 
in zlato medaljo v posamič-
nem kratkovalovnem tekmo-
vanju. Ista ženska je na Ev-
ropskem prvenstvu osvojila 
tudi bronasto medaljo v pa-
nogi ultra kratkovalovnega 

tekmovanja. Na letošnjem 
svetovnem prvenstvu v Bol-
gariji pa sta ekipni bron v 
kratkovalovnem tekmova-

nju osvojili Adrijana Moškon 
in Maja Marušič. Navedeni 
dosežki so rezultat dolgo-
letnega in dobrega trener-
skega dela krškega in sev-
niškega radiokluba, v imenu 
katerih sta na Igu prevzela 
priznanja podpredsednik kr-
škega radiokluba Bojan Klav-
žar in predsednik sevniške-
ga Radiokluba Amater Tone 
Krajnc, med posamezniki pa 
sta poleg tekmovalk preje-
la priznanji tudi, lahko re-
čemo kar starosti krškega in 
sevniškega radiokluba - Bo-
ško Karabaš st. in Janez Ku-
selj. B. M.

Prve medalje v radiogoniometriji so za Slovenijo 
osvojile krške radioamaterke (z leve proti desni): Eva 
Mirtič, Adrijana Moškon in Maja Marušič. 
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Geslo križanke pošljite do 16. novembra 2006 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. Med reševalci s 
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja Prodajna galerija Ambienta, Trgovina Maša Dostal s.p.:
Nagrade:
1. nagrada: Izdelek v vrednosti 5.000 SIT
2. nagrada: Izdelek v vrednosti 3.000 SIT
3. nagrada: Izdelek v vrednosti 1.000 SIT

Nagrajenci  20/06 številke:
1. Boško Kodrič, Črešnjice 56, 
  8263 Cerklje ob Krki
2. Stanka Strah, Boštanj 14 c, 
  8294 Boštanj
3. Tone Slak, Dečno Selo 30, 
  8253 Artiče

Geslo 20/2006 številke:

KO DELO POSTANE UŽITEK…

TOČKA  ZA SAMOSTOJNO UČENJE
V KNJIŽNICI BREŽICE

V okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja Posavje 
je 16. oktobra 2006 začela delovati Točka za samostojno 
učenje v Knjižnici Brežice. 
Samostojno, brezplačno in ob pomoči sodobne računalni-
ške tehnologije se lahko naučite – angleškega, nemškega, 
italijanskega jezika ali osnov računalništva.

Točko lahko obiščete:
vsak ponedeljek in petek med  14.30 in 18.30  ter 
v soboto med 9.00 in 13.00.

Rezervacije terminov po telefonu: 496 26 49.
Vljudno vabljeni !

»Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske 
unije in Ministrstva za šolstvo in šport.«

Program sofinancira 
Ministrstvo za šolstvo in šport

Program sofinancira 
Evropska unija

PROSTI ČAS

Šolsko leto polno dogodivščin
BLANCA – Učenci Osnovne šole Blanca so se udeležili atlet-
skega mitinga za Alešev memorial, ki se je odvijal v Žalcu. V 
teku na 60 m v kategoriji pionirke 1995 je Nina Kranjec za-
sedla  2. mesto, v teku na 60 m v kategoriji pionirke 1993 
Urška Ribič  3. mesto, v teku na 600 m v kategoriji pionirke 
1995 je bila Nina Kranjec prva, v teku 600 m med pionirka-
mi 1993 Darja Požun peta, v teku 1000 m v kategoriji pionir-
ji 1991 pa je Sebastijan Štravs zasedel 1. mesto.
V sredo, 20. septembra pa je bila blanška šola organizato-
rica občinskega krosa, ki se ga je udeležilo 175 učencev iz 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Šentjanž, OŠ Tržišče,  OŠ Bo-
štanj in OŠ Blanca. 
V soboto, 23. septembra pa so blanški učenci nastopili na 
državnem tekmovanju v uličnem teku, ki je potekal v Žal-
cu. Državna prvakinja za deklice letnik 1995 je postala Nina 
Kranjec,  za deklice letnik 1994 je Urška Ribič pritekla na 
peto mesto, za deklice letnik 1993 Darja Požun na sedmo, 
med dečki letnik 1993 je bil Domen Krnc deveti, dečki let-
nik 1992 Sebastijan Štravs odličen drugi, David Vidmajer pa 
se je uvrstil na deveto mesto.
Na državnem šolskem tekmovanju v gorskem teku, ki je 
30. septembra potekalo na Smledniku pa je med starejšimi 
učenci  Sebastijan Štravs zasedel 2. mesto.
Tudi v oktobru je bilo na Blanci pestro, saj je KK Potočje 
Blanca 2003 v soboto, 21., organiziral dan košarke v telovad-
nici blanške osnovne šole.
V dopoldanskem delu so se med seboj pomerili pionirji in 
dosedli naslednje uvrstitve:
KK Potočje Blanca 2003, nato KK Krško in KK Tržišče. V po-
poldanskem času so bili na vrsti člani, ki so dosegli nasled-
nji vrstni red: KK Tržišče, KK Potočje Blanca 2003, Policijska 
postaja Posavje in ŠRD Marmor Hotavlje.

Organizirano je bilo tudi tekmovanje v metanju trojk, kjer 
je zmagal Žiga Arnšek član KK Potočje in tekmovanje v zabi-
janju, kjer je zmagal Mitja Strojanšek član KK Potočje.
Pridružili pa so se tudi projektu VSEM OTROKOM ENAKE MOŽ-
NOSTI in v ponedeljek, 2.10.,  v Termah Čatež sodelovali na 
mednarodni konferenci, ki je obeležila svetovni dan otrok. V 
besedi, sliki in pesmi  so predstavili  dva projekta, ki sta na 
natečaju Evropska sredstva in mladi v osvojila prvo in dru-
go mesto naši občini. V projektih Oglarjenje in Od Blance 
do Bojance  so blanški šolarji razmišljali, kako bi si izboljša-
li življenje s pomočjo evropskih sredstev. Istega dne so s po-
licistom PP Sevnica Jožetom Sladičem izvedli predavanje ob 
filmu s primeri nasilja Nasilju rečemo Ne in pogovor o pro-
metni varnosti. 
V sredo, 4.10.,  na svetovni dan živali jih je obiskal vodnik 
reševalnega psa in vaditelj psov vodnikov slepih Matjaž Za-
nut iz Brežic, ki je z učenci nižje stopnje izvedel učne ure z 
naslovom »Brez strahu pred psom«. Na koncu so prejeli tudi 
knjižico Deset zlatih pravil, v kateri je opisano in slikovno 
ponazorjeno obnašanje pri stiku s psom. 
V četrtek pa je blanške učence obiskala strokovna delavka 
ZD Sevnica medicinska sestra  Violeta Kmetič ter jim osveži-
la znanje o najnujnejših ukrepih prve pomoči - ravnanju pri 
različnih nesrečah in poškodbah, ki pri tem nastanejo. Iste-
ga dne so predstavniki Kriznega centra za otroke in mlado-
stnike Krško predstavili svojo dejavnost in povabili učence, 
naj poiščejo njihovo pomoč, kadar so v stiski ali imajo teža-
ve v šoli ali doma. 
V skrbi za naravo in okolje so zbrali še približno pet ton sta-
rega papirja,  v petek pa so se v sončnem jesenskem popol-
dnevu posladkali s pečenim kostanjem.

Ana Mešiček, Franci Kranjec, Nina Grabenšek-Kadilnik  

petek 10.11.2006 Mc Brežice

gin-hop records predstavlja Indian summer s 
 
ŠKM BANDA ( Beltinci -Prekmurje noise conspiracy)  
Aprile Crudele (Monfalcone/ITA  - Nuclear sun punk ) 
Y   (Gornja Radgona- Prekmurje noise conspiracy) 
the LIFT (Krško - Ginshop records)
+ visual line-up by VJ Log 

V jesenskih dneh, natančneje v petek, 10. 11., se nam bodo predsta-
vile štiri skupine iz različnih pokrajin. Iz Monfalcon-ja oz. Tržiča se 
bodo predstavili punkrock’n’noise zasedba APRILE CRUDELE, ki se ko-
nec oktobra mudijo na turneji po Nemčiji in Češki.  Na krajši turne-
ji pa sta tudi dve skupini iz naveze Prekmurje Noise Conspiracy, ŠKM 
banda-instrumentalna fuzija rock, jazza, funka, noisa, hardcora, ter 
Y, ki svojo metalsko preteklost zakrivajo z razgibano basovsko ritmi-
ko, nojzerskimi kitarami in caballerovsko viruoznostjo bobnanja. Obe 
skupini sta v tem letu izdali svoj prvenec pri založbi GodBlessThis-
Mess rec. Za uvod v večer pa progresivna psihadelija krških the LIFT!

ODDAJA “Pogovori z županom”

Vsak tretji torek v mesecu 
po oddaji OD TORKA DO TORKA 

je na programu TV studia v Brežicah pogovor z žu-
panom občine Brežice Ivanom Molanom. Vabimo vas 
k ogledu, obenem pa povabljeni k zastavljanju oz. 
pošiljanju vprašanj, na katera bo župan odgovar-
jal. Vprašanja pošljite na tel. oz. tel. odzivnik 07 
496 33 44 , tel./fax. 07 496 63 44, na elektronski 
naslov studio.brezice@posavje.info ali po pošti na 
Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 
s pripisom POGOVORI Z ŽUPANOM.
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Poročilo o izidu splošnih volitev 
župana občine Krško

Občinska volilna komisija je na svoji 11. redni seji dne 
23.10.2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za župana občine Krško na vo-
litvah, dne 22.10.2006, ugotovila:

I.
Na volitvah dne 22.10.2006 je imelo pravico glasovati 21.573 
volivcev.
Glasovalo je skupaj 11.515 volivcev ali 53,38% od vseh voliv-
cev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 11.510 glasovnic.
Ker so bile prazne oz. ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je 
bilo 162 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 11.348.
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez Požar   673
2. Jožef Ribič   318
3. Branko Janc   1563
4. Stane Pajk   1212
5. Franc Bogovič   7582
III.
Občinska volilna komisija Krško je na podlagi 107. člena Zako-
na o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – Od-
ločba US) ugotovila, da je za župana Občine Krško izvoljen 
Franc Bogovič, rojen 02.02.1963, 
Koprivnica 39, Koprivnica.

Številka: 041-2/2006 O12
Datum: 23.10.2006     

Predsednica OVK Krško:
Mateja Resnik Bahčič, univ.dipl.prav.

Namestnica predsednice OVK Krško:
Vanja Bogolin, univ.dipl.prav.

Namestnik člana OVK:
Branko Butkovič

Namestnica člana OVK:
Rozalija Dobršek

Poročilo o izidu splošnih volitev 
članov Občinskega sveta občine 
Krško

Občinska volilna komisija je na svoji 11. redni seji dne 23.10.2006 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju iz-
ida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Krško, 
ugotovila

I.

II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 22/06, 70/06 – Odločba US) je bilo v vseh volilnih enotah sku-
paj listam kandidatom direktno podeljeno 8 mandatov.

VOLILNA ENOTA 1 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI
ENOTI, 1 MANDAT
- SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
  Franc Bogovič, roj. 02.02.1963, Koprivnica 39, Koprivnica.

VOLILNA ENOTA 2 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENO-
TI, 1 MANDAT
- SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
  Jože Slivšek, roj. 29.09.1957, Zdole 36a, Zdole.
VOLILNA ENOTA 3 – OD SKUPNO 9 MANDATOV V VOLILNI ENO-
TI, 3 MANDATI
- LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, izvoljena je:
  Apolonija Urek, roj. 28.10.1942, Rozmanova 36a, Krško,
- SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
  Miran Stanko, roj. 28.03.1956, Stritarjeva ulica 17, Krško,
- SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je:
  Metod Šonc, roj. 24.03.1938, Narpel 22, Krško.
VOLILNA ENOTA 4 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENO-
TI, 2 MANDATA
-  SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena je:
  Ana Somrak, roj. 01.05.1958, Ulica Anke Salmičeve 55, Leskovec 

pri Krškem,
-  SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je:
  Cvetko Sršen, roj. 22.09.1966, Volovnik 4, Leskovec pri Krškem.
VOLILNA ENOTA 5 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENO-
TI, 1 MANDAT
- SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
  Alojz Kerin, roj. 11.11.1962, Ardro 24, Raka.

III.
V skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah se preo-
stalih 21 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, raz-
deli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za isto-
imenske liste v vseh petih volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v 
vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 29 (d’Hontov 
sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov naslednje (2. odsta-
vek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah):

Število mandatov v občini : 29

Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine Krško 
dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom man-
datov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom man-
datov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih 
enotah, na način opisan v točki II. tega poročila (3. odstavek 16. 
člena Zakona o lokalnih volitvah).

Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje šte-
vilo mandatov:

- SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  8 mandatov
- LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  5 mandatov
- SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 5 mandatov
- PUM + AS    3 mandate
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
- SOCIALNI DEMOKRAT   1 mandat
- NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE 1 mandat
  KRŠKO – ROK
- SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 1 mandat
- OO DeSUS    1 mandat
- LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH  1 mandat
- LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA   1 mandat,

in jim glede na že podeljene mandate iz II. točke tega poroči-
la pripada še:

- SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  3 mandati
- LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 4 mandati
- SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3 mandati
- PUM + AS     3 mandati
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
- SOCIALNI DEMOKRATI   1 mandat
- NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE 1 mandat
  KRŠKO – ROK
- SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 1 mandat
- OO DeSUS    1 mandat
- LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH  1 mandat
- LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA  1 mandat.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo 
največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena Za-
kona o lokalnih volitvah v volilni enoti (17. člen Zakona o lokal-
nih volitvah).

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih 
volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:

Št. liste Glasov % glasov Ime liste

1 1542 13,99 LDS – LIBERALNA 
DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2 99 0,89 PREDLAGATELJA MARIJA 
ČELANA

3 95 0,86 NEODVISNA LISTA ZA 
RAZVOJ MOJEGA KRAJA

4 962 8,73 PUM + AS

5 555 5,03 SOCIALNI DEMOKRATI

6 527 4,78 NEODVISNA LISTA NOVIH 
IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE 
KRŠKO - ROK

7 494 4,48 SLOVENSKA NACIONALNA 
STRANKA -SNS

8 116 1,05 DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
RAKA

9 2644 24,00 SLS – SLOVENSKA LJUD-
SKA STRANKA

10 924 8,38 NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

11 1618 14,68 SDS – SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

12 409 3,71 OO - DeSUS

13 486 4,41 LISTA ZA PRIHODNOST 
MLADIH

14 57 0,51 NEODVISNI KANDIDAT 
OČKERL MIROSLAV

15 488 4,42 LISTA ZA RAZVOJ 
MOJEGA KRAJA

Skupaj: 11016

Zap.št. količnik   Ime liste

1    2644.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

2    1618.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

3    1542.00 LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE 

4    1322.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

5     962.00 PUM + AS 

6     924.00 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 

7     881.33 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

8     809.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

9     771.00 LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE 

10     661.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

11     555.00 SOCIALNI DEMOKRATI 

12     539.33 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

13     528.80 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

14     527.00 NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA 
RAZVOJ OBČINE KRŠKO-ROK 

15     514.00 LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE 

16     494.00 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 

17     488.00 LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA 

18     486.00 LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH 

19     481.00 PUM + AS 

20     462.00 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 

21     440.67 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

22     409.00 DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

23     404.50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

24     385.50 LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE 

25     377.71 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

26     330.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

27     323.60 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

28     320.67   PUM + AS 

29     308.40 LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE 

30     308.00 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 

31     293.78 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

32     277.50 SOCIALNI DEMOKRATI 

33     269.67 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

34     264.40 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

Ime liste VE Izvoljen je

PUM +AS 3 Metod Šerbec, roj. 
14.06.1971, Kovinarska 11, Kr-
ško

NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA

5 Martin Kodrič, roj. 
30.01.1961, Mladje 7, Pod-
bočje

LDS LIBERALNA DE-
MOKRACIJA SLO-
VENIJE

4 Branko Janc, roj. 26.04.1956, 
Grebenčeva 5a, Leskovec pri 
Krškem 

SOCIALNI 
DEMOKRATI

3 Rajmund Veber, roj. 
20.10.1950, Savska pot 2, Kr-
ško

SDS SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA

5 Jožef Zupančič, roj. 
14.03.1940, Podlipa 7, Raka

NEODVISNA 
LISTA NOVIH IDEJ 
ZA RAZVOJ OBČINE 
KRŠKO  - ROK

5 Ivan Urbanč, roj. 23.07.1957, 
Podbočje 33a, Podbočje

LDS LIBERALNA 
DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

1 Vojko Omerzu, roj. 
19.09.1947, 9. februarja 8, 
Senovo

SLOVENSKA 
NACIONALNA 
STRANKA - SNS

3 Dušan Šiško, roj. 09.05.1969, 
Narpel 18, Krško

LISTA ZA RAZVOJ 
MOJEGA KRAJA

3 Jožef Habinc, roj. 03.12.1940, 
Strma pot 19, Krško

LISTA ZA 
PRIHODNOST 
MLADIH

3 Vilma Jan Špiler, roj. 
20.11.1959, Zdolska cesta 11, 
krško

PUM + AS 1 David Radej, roj. 15.05.1979, 
Mali Kamen 16, Senovo

NOVA SLOVENIJA -
KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA

3 Janez Požar, roj. 05.09.1966, 
Papirniška ulica 15, Krško

SLS SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA

1 Vlado Grahovac, roj. 
15.05.1961, Reštanj 48, Se-
novo

OO DeSUS 2 Olga Košir, roj. 17.01.1943, Li-
karjeva ulica 9, Brestanica

SDS SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA

1 Stane Pajk, roj. 30.01.1961, 
Gorenji Leskovec 30, Blanca

LDS LIBERALNA 
DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

2 Rudi Smodič, roj. 05.04.1959, 
Elektrarniška 3a, Brestanica
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Imenovani kandidati so bili v skladu z 2. odstavkom 18. člena Za-
kona o lokalnih volitvah izvoljeni po vrstnem redu na posamezni 
listi, razen kandidata SDS SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE v 5. 
volilni enoti, ki je bil izvoljen na podlagi preferenčnih glasov. Pre-
ferenčne glasove je za listo v volilni enoti oddalo 27,9% volivcev, 
ki so glasovali, izvoljen pa je bil kandidat, ki je prejel največ pre-
ferenčnih glasov, Jožef Zupančič, 12,68% glasov.

IV.
Člani občinskega sveta občine Krško izvoljeni na volitvah 
22.10.2006 so:
 
V volilni enoti 1:
1. Franc Bogovič - SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Vlado Grahovac - SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Vojko Omerzu - LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. Stane Pajk - SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. David Radej - PUM + AS
V volilni enoti 2:
1. Jože Slivšek - SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Marjana Planinc - SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Rudi Smodič - LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. Janez Krajnc - SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Olga Košir - OO DeSUS
V volilni enoti 3:
1. Metod Šonc - SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Apolonija Urek - LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. Miran Stanko - SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Metod Šerbec - PUM + AS
5. Rajmund Veber - SOCIALNI DEMOKRATI
6. Dušan Šiško - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
7. Jožef Habinc - LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA
8. Vilma Jan Špiler - LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH
9. Janez Požar - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
V volilni enoti 4:
1. Ana Somrak - SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Franc Lekše - SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Cvetko Sršen - SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. Brane Janc - LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. Boštjan Arh - PUM + AS
V volilni enoti 5:
1. Alojz Kerin - SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Ivan Urbanč - NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ 
    OBČINE - ROK
3. Martin Kodrič - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
4. Jožef Zupančič - SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Janez Nečemer - LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                 

Številka: 041-2/2006 O12
Datum: 23.10.2006     

Predsednica OVK Krško:
Mateja Resnik Bahčič, univ.dipl.prav.

Namestnica predsednice OVK Krško:
Vanja Bogolin, univ.dipl.prav.

Namestnik člana OVK:
Branko Butkovič

Namestnica člana OVK:
Rozalija Dobršek

SLS SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA

2 Marjana Planinc, roj. 
20.10.1954, Libna 30, Krško

SLS SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA

4 Franc Lekše, roj. 03.01.1945, 
Veliki Trn 18, Krško

SDS SLOVENSKA 
D E M O K R AT S K A 
STRANKA

2 Janez Krajnc, roj. 16.01.1939, 
Likarjeva 6, Brestanica

PUM + AS 4 Boštjan Arh, 05.07.1980, Vrt-
narska pot 6a, Leskovec pri 
Krškem

LDS LIBERALNA DE-
MOKRACIJA SLOVE-
NIJE

5 Janez Nečemer, roj. 
26.04.1962, Gržeča vas 27, Le-
skovec pri Krškem

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško

Občinska volilna komisija je na seji dne 26.10.2006 na podlagi za-
pisnikov o delu volilnih komisij krajevnih skupnosti pri ugotav-
ljanju izida glasovanja za člane sveta KS na volitvah 22.10.2006 
ugotovila: 

1. Na območju KS Brestanica je bilo v volilne imenike vpisanih 
1747 volivcev. Na voliščih je glasovalo 908 volivcev. Oddanih 
je bilo 908 glasovnic, od katerih jih je bilo 27 neveljavnih. 

Za člane Sveta KS Brestanica so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Miran Pavlič, Na Dorcu 5, Brestanica,
b) Margareta Marjetič, Likarjeva 11, Brestanica,
c) Brigita Piltaver Imperl, Na Dorcu 15, Brestanica;
- v 2. volilni enoti:
a) Vesna Butkovič, Elektrarniška cesta 24, Brestanica,
b) Mirko Avsenak, Cesta na ribnik 7, Brestanica,
c) Jernej Železnik, Cesta na ribnik 5a, Brestanica;
- v 3. volilni enoti:
a) Vlado Bezjak, Armeško 45, Brestanica;
- v 4. volilni enoti:
a) Anton Tovornik, Stolovnik 30, Brestanica,
b) Edi Vodopivec,  Raztez 5, Brestanica;
- v 5. volilni enoti:
a) Franc Pribožič, Anže 14, Brestanica;

- v 6. volilni enoti:
a) Boris Požeg, Dolenji Leskovec 89, Brestanica
b) Metka Simonišek, Dolenji Leskovec 76, Brestanica.

2. Na območju KS Dolenja vas  je bilo v volilne imenike vpisanih 
790 volivcev. Na voliščih je glasovalo 515 volivcev. Oddanih je 
bilo 515 glasovnic, od katerih jih je bilo 49 neveljavnih. 

 Za člane Sveta KS Dolenja vas so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Branimir Franc Vodopivc, Dolenja vas pri Krškem 118, Krško, 
b) Karolina Arnšek, Dolenja vas pri Krškem 76, Krško;
- v 2. volilni enoti:
a) Damjan Lapuh, Spodnji Stari Grad 65, Krško,
b) Matjaž Gomilšek, Spodnji Stari Grad 54, Krško;
- v 3. volilni enoti:
a)  Jože Starc, Stari Grad 45, Krško;
- v 4. volilni enoti:
a)  Bogdan Slak, Pesje 4, Krško;
- v 5. volilni enoti:
a) Mihael Planinc, Libna 30, Krško.

3. Na območju KS Gora je bilo v volilne imenike vpisanih 466 vo-
livcev. Na voliščih je glasovalo 245 volivcev. Oddanih je bilo 
245 glasovnic, od katerih jih je bilo 6 neveljavnih. 

 Za člane Sveta KS Gora so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Franc Gunčar, Čretež pri Krškem 10, Krško, 
b) Stanko Alegro, Gunte 9, Krško,
c) Terezija Mavsar, Cesta 23a, Krško;
- v 2. volilni enoti:
a) Alojz Kerin st., Straža pri Krškem 2, Krško, 
b) Andrej Pirc st., Senožete 4, Krško,
c) Marija Mavsar, Gora 10, Krško;
- v 3. volilni enoti:
a) Vladimir Rostohar ml., Golek 4, Krško,
b) Mateja Bizjak, Golek 18, Krško,
c) Jože Šinkovec, Golek 12, Krško.

4. Na območju KS Koprivnica je bilo v volilne imenike vpisanih 
598 volivcev. Na voliščih je glasovalo 361 volivcev. Oddanih je 
bilo 361 glasovnic, od katerih jih je bilo 9 neveljavnih. 

 Za člane Sveta KS Koprivnica so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Franc Bogovič, Koprivnica 39, Koprivnica,
b) Peter Planinc, Koprivnica 24, Koprivnica, 
c) Marija Božičnik, Veliki dol 8a, Koprivnica;
- v 2. volilni enoti:
a) Andrej Bogovič, Veliki Kamen 33a, Koprivnica,
b) Jožef Božičnik, Veliki Kamen 17, Koprivnica;
- v 3. volilni enoti:
a) Srečko Bohorč, Mrčna sela 32, Koprivnica,
b) Silva Gorjup, Mrčna sela 16, Koprivnica.

5. Na območju KS mesta Krško je bilo v volilne imenike vpisanih 
6513 volivcev. Na voliščih je glasovalo 3196 volivcev. Oddanih 
je bilo 3196 glasovnic, od katerih jih je bilo 219 neveljavnih. 

 Za člane Sveta KS mesta Krško so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Viktor Kožar, Gornje Pijavško 14, Krško;
- v 2. volilni enoti:
a) Matjaž Šribar, Pod Goro 23, Krško,
b) Mateja Pajić, Bohoričeva 17, Krško;
- v 3. volilni enoti:
a) Jože Planinc, Humekova 32, Krško;
- v 4. volilni enoti:
a) Boštjan Pirc, Milke Kerinove 5, Krško,
b) Janko Hrovat, Grünova 13, Krško;
- v 5. volilni enoti:
a) Zoran Jankovič, Sremič 31, Krško;
- v 6. volilni enoti:
a) Damjan Obradovič, Kajuhova 2, Krško,
b) Metka Uršič, Prešernova 14a, Krško;
- v 7. volilni enoti:
a) Miloš Kukovičič, Kidričeva 11, Krško
b) Dušan Vučajnk, Zupančičeva 11, Krško;
- v 8. volilni enoti:
a) Miro Čelan, Cesta 4. julija 66, Krško,
b) Boštjan Pirc, Cesta 4. julija 66, Krško,
c) Jožica Mikulanc, Rozmanova 48, Krško;
- v 9. volilni enoti:
a) Željko Selak, Poljska pot 1, Krško.

6. Na območju KS Krško polje je bilo v volilne imenike vpisanih 
800 volivcev. Na voliščih je glasovalo 459 volivcev. Oddanih je 
bilo 459 glasovnic, od katerih so  bile 4 neveljavne. 

 Za člane Sveta KS Krško polje so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Mihaela Jenžur, Drnovo 59, Leskovec pri Krškem,
b) Alojz Bogolin, Drnovo 48, Leskovec pri Krškem,
c) Alojz Marolt, Drnovo 68, Leskovec pri Krškem;
- v 2. volilni enoti:
a) Ladislav Klemenčič, Mrtvice 9, Leskovec pri Krškem,
b) Anton Gregoršanec, Mrtvice 48, Leskovec pri Krškem;
- v 3. volilni enoti:
a) Franc Žibert, Brege 56, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Marolt, Brege 48, Leskovec pri Krškem;
- v 4. volilni enoti:
a) Anton Tršelič, Vihre 31a, Leskovec pri Krškem,
b) Dušan Lukič, Vihre 39, Leskovec pri Krškem;

7. Na območju KS Leskovec pri Krškem je bilo v volilne imenike 
vpisanih 1700 volivcev. Na voliščih je glasovalo 993 volivcev. 
Oddanih je bilo 993 glasovnic, od katerih jih je bilo 27 neve-
ljavnih. 

Za člane Sveta KS Leskovec pri Krškem so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Ana Somrak, Ulica Anke Salmičeve 55, Leskovec pri Krškem,
b) Janez Kerin, Ulica 11. novembra 12, Leskovec pri Krškem,
c) Ivan Pečnik, Ulica 11. novembra 27, Leskovec pri Krškem;
- v 2. volilni enoti:
a) Vojko Sotošek, Velika vas pri Krškem 63, Leskovec pri Kr-

škem,
b) Tinkara Pacek, Gorenja vas pri Leskovcu 10a, Leskovec pri Kr-

škem,
c) Jože Mežič, Velika vas pri Krškem 4, Leskovec pri Krškem;
- v 3. volilni enoti:
b) Jožica Sršen, Volovnik 4, Leskovec pri Krškem,
c) Alojz Kerin, Selce pri Leskovcu 5, Leskovec pri Krškem
- v 4. volilni enoti:
a) Bojan Mežič, Veniše 4a, Leskovec pri Krškem,
b) Martin Sintič, Veniše 47, Leskovec pri Krškem;
- v 5. volilni enoti:
a)  Bojan Petan, Žadovinek 29, Leskovec pri Krškem;
- v 6. volilni enoti:
a) Ivan Kranjčevič, Kobile 7, Leskovec pri Krškem.

8. Na območju KS Podbočje je bilo v volilne imenike vpisanih 
1351 volivcev. Na voliščih je glasovalo 774 volivcev. Oddanih 
je bilo 774 glasovnic, od katerih jih je bilo 20 neveljavnih.

 Za člane Sveta KS Podbočje so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Jože Gramc, Podbočje 97, Podbočje,
b) Jerneja Požun, Podbočje 41, Podbočje,
c) Milan Urbanč, Podbočje 33, Podbočje;
- v 2. volilni enoti:
a) Marjan Vintar, Dobrava ob Krki 1a, Podbočje;
- v 3. volilni enoti:
a) Darko Kodrič, Šutna 1, Podbočje,
b) Janez Barbič, Šutna 25, Podbočje;
- v 4. volilni enoti:
a) Peter Pavlovič, Veliko Mraševo 45, Podbočje,
b) Stanko Kuhar, Veliko Mraševo 47, Podbočje;
- v 5. volilni enoti:
a) Robert Jarkovič, Brod v Podbočju 23, Podbočje,
b) Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, Podbočje;
- v 6. volilni enoti:
a) Štefan Pirc, Kalce Naklo 2, Podbočje;
- v 7. volilni enoti:
a) Martina Kodrič, Brezovica  v Podbočju 14, Podbočje;
- v 8. volilni enoti:
a) Janez Stopar, Prušnja vas 11, Podbočje.

9. Na območju KS Raka je bilo v volilne imenike vpisanih 1400 vo-
livcev. Na voliščih je glasovalo 880 volivcev. Oddanih je bilo 
880 glasovnic, od katerih jih je bilo 26 neveljavnih.

 Za člane Sveta KS Raka so bili izvoljeni:
-  v 1. volilni enoti:
a)  Stanko Hrušovar, Jelenik 3, Raka;
-  v 2. volilni enoti:
a)  Silvo Krošelj, Cirje 6, Raka,
b)  Barbara Ulčnik Tomažin, Raka 62, Raka,
c)  Bojana Češnovar, Cirje 10, Raka;
-  v 3. volilni enoti:
a)  Robert Kralj, Vrh pri Površju 10, Raka,
b)  Aleš Simončič, Brezje pri Raki 5;
-   v 4. volilni enoti:
a) Željko Novak, Mali Koren 5, Raka,
b) Franc Cerovšek, Smednik 8, Raka,
c) Branko Pečarič, Gmajna 8, Raka;
- v 5. volilni enoti:
a) Helena Zupančič, Dolga Raka 15, Raka,
b) Igor Pirc, Zaloke 6, Raka;
- v 6. volilni enoti:
a) Alojz Kerin, Ardro pri Raki 24, Raka,
b) Mitja Tomažin, Ardro pri Raki 19, Raka.

10.Na območju KS Rožno-Presladol je bilo v volilne imenike vpisa-
nih 348 volivcev. Na voliščih je glasovalo 167 volivcev. Oddanih 
je bilo 167 glasovnic, od katerih je bila 1 neveljavna.

 Za člane Sveta KS Rožno-Presladol so bili izvoljeni:
a) Anton Bohorč, Rožno 38a, Brestanica,
b) Franc Gole ml., Rožno 3a, Brestanica,
c) Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica,
d) Branko Dvoršek, Presladol 21, Brestanica,
e) Vladimir Hriberšek, Rožno 36a, Brestanica,
f) Božidar Sajovec, Presladol 52, Brestanica,
g) Jožica Stopar, Rožno 50, Brestanica.

11. Na območju KS Senovo je bilo v volilne imenike vpisanih 3271 
volivcev. Na voliščih je glasovalo 1653 volivcev. Oddanih je 
bilo 1653 glasovnic, od katerih jih je bilo 35 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Senovo so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Jože Požun, Senovo, Titova cesta 75;
b) Mirela Zalokar, Senovo, Pot na Armes 29,
- v 2. volilni enoti:
a) Anton Petrovič, Senovo, Titova cesta 98,
b) Andrej Radi, Senovo, Titova cesta 100;
c) Ivana Dernač, Senovo, Titova cesta 90,
- v 3. volilni enoti:
a) Janika Umek, Senovo, Cesta 3. julija 10,
b) Jožef Ribič, Senovo, Tomšičeva cesta 4a,
c) Tomaž Cigler, Senovo, Rudarska cesta 11;
- v 4. volilni enoti:
a) David Radej, Mali Kamen 16, Senovo;
- v 5. volilni enoti:
a) Vlado Grahovac, Reštanj 48, Senovo;
- v 6. volilni enoti:
a) Matija Čižmek, Dovško 5, Senovo;
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- v 7. volilni enoti:
a) Ladislav Cerjak, Šedem 21, Senovo;
- v 8. volilni enoti:
a) Silvo Kozole, Dobrova 50, Senovo;
- v 9. volilni enoti:
a) Marijan Abram, Brezje pri Dovškem 19, Senovo;
- v 10. volilni enoti:
a) Alojz Povše, Gorenji Leskovec 16, Blanca.

12. Na območju KS Senuše je bilo v volilne imenike vpisanih 440 
volivcev. Na voliščih je glasovalo 239 volivcev. Oddanih je 
bilo 239 glasovnic, od katerih jih je bilo 7 neveljavnih.

 Za člane Sveta KS Senuše so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Metka Resnik, Straža pri Raki 11, Raka,
b) Marijan Tomažin, Straža pri Raki 15a, Raka;
- v 2. volilni enoti:
a) Damjan Mežič, Senuše 52,  Leskovec pri Krškem,
b) Jože Tomažin, Senuše 27, Leskovec pri Krškem,
c) Anica Dirnbek, Drenovec pri Leskovcu 4, Leskovec pri Krškem;
- v 3. volilni enoti:
a) Bernardka Zorko, Brezovska gora 19, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Kranjčevič, Brezje pri Senušah 4, Leskovec pri Krškem.

13. Na območju KS Veliki Podlog je bilo v volilne imenike vpisanih 
781 volivcev. Na voliščih je glasovalo 500 volivcev. Oddanih je 
bilo 500 glasovnic, od katerih jih je bilo 39 neveljavnih.

 Za člane Sveta KS Veliki Podlog so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Franc Nečemer, Veliki Podlog 64, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Žičkar, Veliki Podlog 62, Leskovec pri Krškem,
c) Bojan Arh, Veliki Podlog 61, Leskovec pri Krškem;
- v 2. volilni enoti:
a) Rafael Urbanč, Gorica 20, Leskovec pri Krškem;
- v 3. volilni enoti:
a) Simon Urbanč, Jelše 13, Leskovec pri Krškem;
- v 4. volilni enoti:
a) Andrej Božič, Mali Podlog 24, Leskovec pri Krškem;
- v 5. volilni enoti:
a) Jože Urbanč, Gržeča vas 13, Leskovec pri Krškem.

14. Na območju KS Veliki Trn je bilo v volilne imenike vpisanih 
562 volivcev. Na voliščih je glasovalo 309 volivcev. Oddanih 
je bilo 308 glasovnic, od katerih jih je bilo 16 neveljavnih.

 Za člane Sveta KS Veliki Trn so bili izvoljeni:
a) Franc Lekše, Veliki Trn 18, Krško,
b) Matej Kerin, Lomno 22, Krško,
c) Anton Žaren, Vrhulje 7, Krško,

POROČILO 
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v 
Krajevni skupnosti Dolenja vas, 22. oktobra 2006

I.
Občinska volilna komisija Krško je na svoji 11. redni seji, dne 
23.10.2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na re-
ferendumu za uvedbo samoprispevka v KS Dolenja vas, 22. okto-
bra 2006, zapisnika o delu volilnega odbora na referendumu za 
uvedbo samoprispevka v KS Dolenja vas na predčasnem glasova-
nju ter zapisnika o delu Občinske volilne komisije Krško pri ugo-
tavljanju izida glasovanja za uvedbo samoprispevka v KS Dolenja 

d) Alojz Pirc, Ravni 3, Krško,
e) Janko Gabrič, Ženje 7a, Krško,
f) Bojana Jamnik, Kočno 1, Krško,
g) Ivan Lekše, Smečice 4, Krško.

15. Na območju KS Zdole je bilo v volilne imenike vpisanih 710 
volivcev. Na voliščih je glasovalo 368 volivcev. Oddanih je 
bilo 368 glasovnic, od katerih jih je bilo 16 neveljavnih.

   Za člane Sveta KS Zdole so bili izvoljeni:
- v 1. volilni enoti:
a) Ana Špiler, Anovec 3, Krško,
b) Vinko Planinc, Anovec 10, Krško;
- v 2. volilni enoti:
a) Rudolf Černoga, Zdole 23, Zdole;
b) Jože Slivšek, Zdole 36a, Zdole,
c) Aleksandra Žnideršič, Zdole 40 c, Zdole,
- v 3. volilni enoti:
a) Frančišek Ogorevc, Ravne pri Zdolah 39, Krško,
b) Drago Župevc, Ravne pri Zdolah 51, Krško;
- v 4. volilni enoti:
a) Jože Dular, Kostanjek 20, Krško,
b) Zdenka Beuc, Kostanjek 17, Krško.

Številka: 041-5/2006 O12
Datum: 26.10.2006

Predsednica OVK Krško:
Mateja Resnik Bahčič, univ.dipl.prav.

Namestnica predsednice OVK Krško:
Vanja Bogolin, univ.dipl.prav.

Članica OVK: Marjana Šiško
Član OVK: Miha Molan

Namestnik člana OVK: Branko Butkovič
Namestnica članice OVK: Rozalija Dobršek

Namestnik člana OVK: Franc Černelič

vas po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 712 
glasovalnih upravičencev, pri čemer je bilo 712 upravičencev, ki 
so bili vpisani v volilne imenike, medtem ko ni s potrdilom glaso-
val nobeden upravičenec.
Na voliščih je glasovalo skupaj 421 upravičencev (59,13%). Nihče 
ni glasoval s potrdilom.
Oddanih je bilo 421 glasovnic, od katerih je bila 1 glasovnica ne-
veljavna, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. 
Veljavnih je bilo 420 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje, ki se glasi:
»Na referendumu, dne 22. oktobra 2006, za uvedbo samoprispev-

ka v denarju, za čas od 01.01.2007 do 31.12.2010, na območju 
Krajevne skupnosti Dolenja vas, ki se bo porabil za:

- izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano v Dolenji vasi,
po investicijskem programu, ki ga je izdelal Projektni biro Re-
gion d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice in je 
bil potrjen na redni seji Občinskega sveta Občine Krško, dne 
21.09.2006 in načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni 
v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka, za katerega bodo za-
vezanci samoprispevka s stalnim bivališčem na območju Krajev-
ne skupnosti Dolenja vas in fitzične osebe, ki so lastniki oziroma 
lastnice stavbnih zemljišč na območju Krajevne skupnosti Dole-
nja vas, pa na tem območju nimajo stalnega bivališča, plačevali 
v denarju po stopnji 1% od bruto dohodka, glasujem,«
je z besedo »ZA« odgovorilo 84 upravičencev, ali 20% od veljavnih 
glasovnic oziroma z besedo »PROTI« odgovorilo 336 upravičencev 
ali 80% od veljavnih glasovnic.

II.
Iz poročila izhaja, da referendum o uvedbi samoprispevka ni 
uspel, saj se je od 712 volilnih upravičencev referenduma udele-
žilo 421 glasovalnih upravičencev (59,13%); od tega jih je samo 
84 (20%) odgovorilo pritrdilno. Zakon o samoprispevku (Uradni 
list RS, št. 87/2001) namreč v 2. členu določa, da se samopri-
spevek uvede le v primeru, če se je zanj izrekla večina glasoval-
nih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se je glasova-
nja udeležila večina.

Številka: 042-1/2006 O301
Datum: 23.10.2006                                

Predsednica OVK Krško:
Mateja Resnik Bahčič, univ.dipl.prav.

Namestnica predsednice OVK Krško:
Vanja Bogolin, univ.dipl.prav.

Namestnik člana OVK: Branko Butkovič
Namestnica člana OVK: Rozalija Dobršek

Zemlja ga je zasula

V petek, 27.oktobra, se je nekaj čez pol drugo uro po-
poldan na gradbišču za brežiškim gradom zgodila tragič-
na delovna nesreča, v kateri je preminil 28-letni občan 
iz okolice Brežic. Slednji je z lopato čistil v globini oko-
li 4-ih metrov dno izkopanega kanala oziroma jarka, ko 
se je nanj vsulo okoli tri kubičnih metrov zemlje, kar je 
imelo za posledico, da je občan umrl. Kraj nesreče si je 
ogledal tudi delovni inšpektor. Domala ob istem času je 
prišlo v občini Brežice še do ene delovne nesreče, in si-
cer v gozdu pri kraju Cirnik, kjer je pri vleki veja dreve-
sa poškodovala občana. Poškodovanega je oskrbela pre-
hospitalna enota ZD Krško. Tudi to nesrečo si je ogledal 
pristojni delovni inšpektor.

Spregledala peško

V sredo, 25.10., je 28-letna občanka iz okolice Krškega 
vozila osebni avtomobil iz smeri Blance proti Sevnici. Ko 
je v naselju Sevnica pripeljala do označenega prehoda za 
pešce, je z njene leve strani po prehodu za pešce vozišče 
prečkala 49-letna občanka iz okolice Krškega, v katero je 
voznica kljub zaviranju trčila s prednjim delom vozila. V 
nesreči se je peška hudo telesno poškodovala in je bila 
prepeljana v brežiško bolnišnico na zdravljenje. 

Preko neprekinjene črte v nasproti 
vozeče vozilo
V četrtek, 27.10., okoli 20.30, je neznani voznik kombi-
ja vozil po regionalni cesti iz smeri Ceste 4. julija proti 
semaforiziranemu križišču na mostu čez reko Savo v Kr-
škem. Za njim je pripeljal z osebnim vozilom 32-letni ob-
čan iz Krškega, ki je začel prehitevati kombi ne glede na 
to, da je po vozišču vrisana neprekinjena sredinska črta, 
in v času, ko je po nasprotnem voznem pasu pravilno pri-
peljala z osebnim avtomobilom 52-letna občanka iz Kr-
škega. Med vozili je prišlo do trčenja, po trčenju pa je 
vozilo 32-letnega voznika zaneslo v desno, kjer je oplazil 
oziroma trčil še v osebno in tovorno vozilo Kangoo. Med-
tem, ko domnevni povzročitelj nesreče naj ne bi bil po-
škodovan, je voznica osebnega avtomobila utrpela hude 
telesne poškodbe in se zdravi v brežiški bolnišnici, lahke 
telesne poškodbe pa je utrpel tudi sopotnik v Kangoo-ju, 
ki ga je sicer vozil 41-letni občan iz Krškega.

DŠBus vsako nedeljo v Ljubljano in Maribor

BREŽICE - Društvo študentov Brežice tudi letos omogoča študen-
tom subvencioniran prevoz do študijskih krajev Ljubljana, Mari-
bor za samo 800,00 sit in Novo mesto za 600,00 sit vsako nedeljo. 
Po besedah predsednika Društva študentov Brežice Mitja Vraneti-

ča s tem omogočajo vsem študentom in dijakom iz Brežic, Krške-
ga in okolice prevoz po posebej ugodni iz strani društva subven-
cionirani ceni. Dijaki in študenti se lahko za vozni red in dodatne 
informacije obrnete na Švajger Danijelo na tel.: 041 233 464 za 
smer LJUBLJANA in NOVO MESTO, za smer MARIBOR pa na Katjo 
Kordelc na tel.:040 454 965.             Bojana Butkovič, DŠB
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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 izha-
ja od 15. 12. 1997 za po-
dročje občin Krško, Breži-
ce in Sevnica. Rok za rezer-
vacijo oglasnega prostora v 
naslednji številki je 8. no-
vember. 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, 
16. november 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 2. in 16. novembrom
Petek, 3.11.
- ob 20.00, samostojni letni koncert kvarteta klarinetov Clarifo-

ur, avla Kulturnega doma Krško

Torek, 7.11.
- ob 18.00, odprtje slikarske razstave Jura Samca, Galerija Krško
- ob 19.30, gledališka predstava – komedija Vse o ženskah, Kul-

turna dvorana Sevnica

Sobota, 11.11.
- ob 14.00, martinovanje na Studencu (povorka, kulturni pro-

gram, blagoslov mladega vina, etnološka razstava)
- ob 18.00, martinovanje pri Pepiju v Leskovcu pri Krškem

Nedelja, 12.11.
- ob 9.00, pohod na Primož, izpred gostilne Janc na Studencu

Torek, 14.11.
- ob 17.00, lutkovna predstava Rdeča kapica, Kulturna dvora-

na Sevnica

Sreda, 15.11.
- ob 17.30, igrano-lutkovna predstava za otroke Rdeča kapica, 

Kulturni dom Krško

Podrobnejši program prireditev ob prazni-
ku občine Sevnica objavljamo na stani 14.

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:

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.

Kupim zidanico ali hram v 
okolici Krškega, z ali brez 
vinograda, na sončni in mir-
ni lokaciji. 
Tel.: 041 644 663
Oddam garsonjero v Sevni-
ci, velikosti 22 m2, v tret-
jem nadstropju, delno opre-
mljeno. 
Tel.: 041 791 412
Oddam poslovni prostor v 
Brestanici, v velikosti cca. 
100 m2, primeren za mirno 
obrt ali skladišče. 
Tel.: 041 385 933
Prodam tehtnico na skalo, 
Libela Celje, 100 x 90 cm, 
do 1000 kg. 
Tel.: 030 911 534
Prodam Daewoo Racer 1,5 
GSI, letnik 96, kovinsko črne 
barve, dodatna oprema, re-
gistriran do 07/03. Cena po 
dogovoru. 
Tel.: 041 296 859
Ugodno prodam zazidljivo 
manjšo parcelo ob asfaltu v 
urejenem delu Sevnice. 
Tel.: 040 708 342
Prodam jabolka, I. kvalite-
te. Dostava na dom. 
Tel.: 07 45 22 093
Prodam, dvoredni pletilni 

stroj Brother KH – 890, za 
srednje debelo volno in več-
jo količino volne za strojno 
pletenje. 
Tel.: 031 471 009
Prodam star delujoči šival-
ni stroj Singer, gobeline, ba-
krotiske in rabljen hladilnik. 
Tel.: 041 817 247
Prodam eno leto star štedil-
nik, steklokeramično ploščo 
in pečico Gorenje na gum-
be, cena: 120.000 SIT. Tel.: 
07 49 75 100
Prodam plezalni pas znamke 
Champ, primeren za otroke 
začetnike od 6. do 10. let. 
Tel.: 031 471 009
Prodam suha, mešana drva, 
hrast, bukev in gacija ter 80-
litrski kotel za kuho žganja. 
Tel.: 07 49 75 439
Prodam domačo slivovi-
co, sadjevec, orehe in sta-
re knjige ter pobožne revije 
od leta 1902 do 1950. 
Tel.: 041 319 417
V 40-letu sem zelo osam-
ljen in si želim spoznati 
žensko osebo. 
Tel.: 051 819 844
Najamem garsonjero ali 
manjše stanovanje, lahko 
tudi v zasebni hiši, na ob-
močju Sevnice – okolice. 
Tel.: 041 621 285
Prodam peč na olje Wams-
ler, primerno za vikend, 
malo rabljeno. 
Tel.: 031 205 931
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Drugič o paru Amadeja Plevel in Luka Vodlan 
Posavski obzornik št. 21, 19.10.2006
Za razliko od vas, g. Mikeln, se jaz 
nisem lotil ponovnega pisanja neje-
voljno, ampak z velikim veseljem, 
saj ste mi s tem dali še eno prilož-
nost, da vam pojasnim še nekaj dej-
stev z vašega prvega pisanja. Kar se 
pa tiče vašega zadnjega pisanja pa 
le toliko, ničesar nisem napisal nena-
merno, še manj napačno in iztrgano 
iz konteksta. Da imate slab spomin, 
ste dokazali, ko ste napisali, kdo je 
bil, kdaj je kdo odšel in zakaj smo 
bili pri županu. Seveda ste tudi svo-
jo takratno izjavo o plesu priredili in 
olepšali. Ko ste izjavili, da je ples v 
bistvu navadno stiskanje na veselici, 
ki se ponavadi konča na kozolcu, ni-
ste užalili le mene temveč ogromno 
aktivnih in pasivnih ljubiteljev plesa 
v Krškem in celotni Sloveniji. 

Prepričan sem, da večini ljudi ni tre-
ba posebej razlagati, kaj slovenski in 
s tem tudi krški ples pomeni v svetu, 
vas pa moram spomniti, da je ples 
po anketah zadnjih let eden najbolj 
razširjenih športov v Sloveniji (od 64 
anketiranih športov je na 10. me-
stu), na tekmovalnem polju pa eden 
najuspešnejših. Predvsem je zelo 
uspešna zvrst show ples, katerega vi 
ne priznavate kot šport.

Nič vam ne pomaga, če si prilagaja-
te svoje izjave in se skrivate za Na-
cionalnim programom športa v RS in 
Zakona o športu, ki sta v bistvu pod-
laga za lokalne skupnosti pri spreje-
mu pravilnika za vrednotenje športa 
v občini. Prav tako vam ne pomaga 
izgovor, da je pogodbo o sofinancira-
nju podpisal župan občine Krško g. 
Bogovič. O tem, kdo sem jaz v ples-
nem klubu, pa ne bom govoril, saj 
večina občanov to dobro ve, le vi g. 
Mikeln, še danes tiščite glavo v pesek 
in se delate »francoza«. 

Toliko o tem. Sedaj pa nekaj poda-
tkov o »baraki«, v kateri opravlja-
mo svojo redno dejavnost že od leta 
1990 in v kateri nam s strani občine 
nihče ni pomagal urediti odnosov s 
takratnimi uporabniki. Sami smo mo-
rali urediti vse potrebno za normal-
no delovanje »barake«. Po devetih 
letih, ko smo edini vzdrževali in po-
ravnavali stroške obratovanja, smo 
se le dogovorili in od  01.07. 1999 vsi 
uporabniki plačujejo prispevek, od-
visno od kvadrature prostora, v kate-
rem delujejo. 
Po štirih letih in osmih mesecih smo 
prispevek z 01.09. 2006 res dvignili, 
tokrat na 7.826,00 SIT. Do sedaj nis-
mo imeli nobenih problemov okoli 
plačila prispevka z uporabniki pros-
torov v klubskem centru in ne vem, 
od kod vam tisto, »kaj si oni misli-
jo o tem«. Očitno je to vaša »pre-
verjena« informacija s ceste, kot je 
že bila tista leta 2000, ko ste nam 
na osnovi razgovora na cesti z ne-
kom že dodeljena sredstva neupra-
vičeno zmanjšali za 367.040,00 SIT 
in nas o tem niste niti obvestili. Bo-
ste tudi to zanikali? S pritožbo seve-
da nismo uspeli, saj ste vi vsemogoč-
ni. Dejstvo je, da na občini dajejo 
društvom takšne prostore in v tej po-

vršini že več let za 18.000,00 SIT na 
mesec. Razlika je očitna. 

Za vzdrževanje objekta Klubski cen-
ter (baraka) smo v letu 2005 porabili 
1.085.874,28 SIT. Seveda pa moramo 
k temu prišteti tudi čiščenje skupnih 
prostorov, ki ga prostovoljno oprav-
ljamo člani društva in so ovrednoteni 
na 132.000,00 SIT. Prav tako vsa dru-
ga vzdrževalna dela na strehi v ku-
rilnici, v sanitarijah in skupnih hod-
nikih opravljamo sproti, za kar pa 
uporabnike ne bremenimo posebej. 
Ostali klubi, ki uporabljajo prosto-
re, so v letu 2005 prispevali skupaj 
249.606,00 SIT. Občinska komisija pa 
nam je na osnovi prikazanih stroškov 
odobrila, kot ste navedli 225.000,00 
SIT.  Upam, da vam je zdaj jasno, da 
večji del stroškov »barake« pokriva-
mo mi iz svoje lastne dejavnosti.

Že vrabci na strehi čivkajo, da vsa ta 
leta delujemo v neprimernih pros-
torih, samo vi še vedno iščete ne 
vem kakšne razloge in trdite, da 
to ni res. 

Dejstvo je, da sem bil večkrat na 
občini in izpostavljal problem na-
ših prostorov (prvi predlog sem po-
dal že 1988. leta). Kar se pa tiče ga-
lerije v Srednji šoli Krško, sem bil na 
Savaprojektu, preden so se začele 
priprave za gradnjo. Opozoril sem 
jih na naše potrebe in jim predlagal 
ogled nekaterih šolskih centrov, kjer 
so v sklopu le teh plesne dvorane, pa 
si jih na žalost ni nihče ogledal in so 
naredili tako, kot so. Galeriji sta na-
žalost neuporabni. A si predstavlja-
te deset štiriletnikov, ki s svojo va-
diteljico poskušajo ob glasbi plesati, 
istočasno pa spodaj igrajo rokomet, 
košarko in podobno. Ali vrhunski par, 
ki individualno trenira skupaj s tre-
nerjem. Da ste naredili takšno dvo-
rano, nismo krivi ne jaz ne člani na-
šega kluba.
Mimogrede, v Kranju gradijo novo 
srednjo šolo, v kateri bodo tudi ple-
sali. Ob njej poleg knjižnice gradi-
jo posebno PLESNO DVORANO. Za-
kaj? Zato, ker med drugim cenijo 
tudi ples.

Tudi naš klub je bil pred leti zadovo-
ljen z vrednotenjem programov in ne 
samo KK Krško, ki ga omenjate v za-
dnjem pisanju. Omenjate en zadovo-
ljen klub, zakaj ne omenite ogrom-
no število nezadovoljnih športnikov 
in klubov predvsem v individualnih 
športih, ki se ne upajo javno izpo-
stavljati, da ne bi bili še ob tista 
sredstva, ki jih preko razpisa dobi-
jo za svoje delovanje.

Za zaključek še nekaj o plesu poseb-
no za vas, g. Mikeln: PLES JE... ples 
je radoživost gibanja, je govorica te-
lesa ob ritmu, ob glasbi, v tišini, je 
del kulturne izobrazbe vsakega posa-
meznika in je del kulture naroda, JE 
IZBORNA ŠPORTNA PANOGA, NAJLEP-
ŠI DVORANSKI ŠPORT, je »mati vseh 
umetnosti«, je POT do sebe...

Dušan Vodlan, Krško

Naš boj ni končan
Posavski obzornik št. 16/17, 24.8.2006

Pred dnevi sem v anonimnem 
pismu s poštnim žigom Brežic 
dobil izrezek iz Posavskega ob-
zornika o srečanju izgnancev na 
Raki s pripisom: »Zdaj veš, kdo 
je ustanovil društvo«. Zaradi od-
sotnosti sem najbrž spregledal 
to številko, zato sem z zanima-
njem prebral vsebino. Zaradi po-
šiljateljevega pripisa se nanj ne 
bi odzval, povod za ta članek je 
izjava predsednice DIS: »Dosegli 
smo, za kar smo se v prvi vrsti 
ustanovili.« Tudi na tem zboru, 
kot vselej doslej, je bilo njeno 
izvajanje namenjeno poplači-
lu odškodnine. Toda, če bi bilo 
društvo v prvi vrsti ustanovlje-
no zgolj zaradi odškodnine, bi se 
lahko in primerneje imenovalo: 
»Društvo materialnih oškodovan-
cev Tretjega rajha.«
Dejansko pa je, in to želim pose-
bej poudariti, v zavedanju zgo-
dovinskega pomena izgnanstva 
bil prvinski namen ustanovit-
ve društva »ohranjati in nego-
vati spomin na izgnanstvo kot 
pričevanje nacifašističnega raz-
vrednotenja in opomin, da se 
kaj takega ne bi nikoli več po-
novilo. Že listina iz leta 1971 za-
vezuje, »da se ohranja  zgodo-
vinsko izročilo o divjem nasilju 
sovražnika, ki je hotel iztrebi-
ti slovenski narod.» Zavezo, da 
se ohranja in neguje zgodovinski 
pomnik na nacifašistično razna-
rodovanje, je potrdil tudi usta-
novni zbor DIS in je zapisana tudi 
v Statutu DIS.
Da! To je bil, je in ostaja prvin-
ski motiv in namen ustanovitve 
društva! Smo res zaradi materi-
alnega interesa pripravljeni po-
zabiti, da smo bili prav izgnanci 
dejanske žrtve nacističnega raz-
narodovanja in izbrisa Slovencev 
kot naroda??? Tudi če gre tokrat 
za lapsus lingve, ni nobenega 
opravičila!
Razumljivo je, da je ljudem 
všečno slišati kaj več o popla-
čilu odškodnine. Toda mnogo iz-
gnancev se upravičeno sprašuje, 
zakaj so samo nekateri dobili po 
nekaj tisoč mark ali evrov. Mar 
pravica do odškodnine za pov-
zročeno materialno škodo ne 
pripada vsem??? Tako izgnanim v 

Srbijo, na Hrvaško, v Nemčijo in 
tudi beguncem. Je res, da vlada 
in ministrstva ne sodelujejo pri 
razgovorih z vodstvom IOM?
Obnova nekdanjih trapistovskih 
hlevov z namenom postavitve 
spominskega centra oziroma mu-
zeja izgnancev pa je svojevrst-
ni zgodovinski in politični para-
doks. Pokojni dr. Tone Ferenc je 
leta 1971 v prostorih rajhenbur-
škega gradu (kjer se je dejansko 
odločalo o naši usodi, na svislih 
nad hlevi smo samo prenočili), 
postavil muzejsko zbirko izgnan-
cev, taboriščnikov, internirancev 
in političnih zapornikov kot mo-
numentalni zgodovinski pomnik 
in pričevanje o raznarodovanju 
in genocidu nad slovenskim na-
rodom!  Izdvojitev eksponatov 
o izgnanstvu iz obstoječega mu-
zeja in postavitev v povsem dru-
go stavbo bo dejansko pomeni-
la potvarjanje oz. favoriziranje 
zgolj ene skupine žrtev naciz-
ma! So izgnanci res nekaj iz-
razito posebnega. Da ne sodi-
jo med druge žrtve nacizma, ki 
pa so bile izpostavljene najhuj-
šemu nasilju? Si slovenski narod 
sme dovoliti tako delitev in raz-
dvojevanje?
Če se Slovenija še vedno šteje 
kot članica velike antihitlerjev-
ske koalicije, se mora zavedati 
zgodovinskih in moralnih ter po-
litičnih posledic takega početja. 
Se župani, podpisniki donatorske 
listine za postavitev spominske-
ga centra zavedajo tega? Praz-
ne sobane v obstoječem muze-
ju bodo pričale, da si želi nekdo 
postaviti spomenik.
Vem, da sem se izpostavil pla-
zu njenih kritik, diskvalifikacij in 
žalitev. Z mnogimi, ki smo zače-
li z delom v društvu, sem pono-
sen na skupno delo in doseženo, 
ker smo se zavedali svoje dolž-
nosti do izgnanstva in izgnan-
cev in si nismo lepili zaslug. Tudi 
nismo hlepeli po televizorjih, 
umetniških slikah in drugih spo-
minskih darilih, kar tudi ni v naši 
naravi. V vseh pogledih je naša 
vest čista!

Alojz Slavko Kunej



ZADNJA STRAN

Duhovi so ji povedali
KRŠKO – Septembrski petek, na katerega  je svojih 95 
let življenja zabeležila nenavadna gospa, ki je znana 
kot »šlogarica Anka«, je bil poseben dan.
Veselje in smeh sta poplesovala po stanovanju, v katerem pre-
biva znamenita gospa Anka, ko je sprejemala številne obiskoval-
ce, ki so prihajali v njeno domovanje. Med drugimi so jo obis-
kali tudi tajnik KS mesta Krško Dušan Vladič in članice krškega 
Rdečega križa - desni breg, predsednica Danica Lončar ter Ani-
ca Hribar in Ana Pleterski. Ob polno obloženi mizi sta posedela 
tudi prijatelja Tone in Fanika Urbanč, vrata v stanovanje pa so 
se nenehno odpirala številnim prijateljem ter sorodnikom. Ob 
vsej gneči, ki je nastala okrog slavljenke, pa je neutrudno zvo-
nil telefon. Presrečna Anka se je igrivo zahvaljevala za čestitke, 
cvetje ali čudovito torto.

Bila je zares polna nalezljive energije in razigrano sproščena je 
pričela odstirati trenutke prehojene poti - vračala se je v rano 
mladost, trenutek za tem je že bila nazaj v sedanjosti. Z izostre-
nim umom in veliko voljo, da bi bila na tekočem z vsem, kar se 

okrog nje dogaja, veliko bere, gleda televizijo in podnapise še 
vedno prebere brez očal, drugače rada rešuje tudi križanke in 
klepeta po telefonu.

Njen dom je bil v Pišecah na številki 2, se rahlo zamisli in doda, da 
tega doma ni več, ker je bil prodan, zato pa imajo sedaj za dom 
očetovo hišo v Pavlovi vasi. Njena mati je bila iz Podgorja in je 
bila očetova druga žena. Prva mu je kmalu po porodu otroka umr-
la. Skupaj sta imela še osem otrok, ona je bila po očetovi strani 
peta, niza dogodke iz svojega otroštva. Sedaj sta živi še ona in se-
stra, ki je 15 let mlajša.
Zadnjega otroka je mati rodila, ko je imela 47 let, položila ji ga 
je v naročje in ji rekla, naj skrbi zanj. Pa je pomagala številni 
družini kakor je vedela in znala, tudi zato se je odločila, da je že 
s 14 leti in pol odide v svet, ker je bilo doma veliko lačnih otrok. 

»Svet je bil potem moj dom«, se je nostalgično nasmehnila. Živ-
ljenjska pot in boj za preživetje sta jo vodila v Zagreb, Beograd, 
Dunaj, Ljubljano, Slavonijo, po drugi svetovni vojni v Brežice, 
kjer je ostala pet let. Od leta 1950 pa prebiva v Krškem in doda, 
da jo pozna ves svet, zato ji ni nikoli dolgčas. Prav tako nima in ni 
imela večjih težav z zdravjem. »Sicer pa sem bila v bolnici in tol-
kli so mi kosti na nogah. Temperatura v zimi leta 1928/29 je bila 
tako huda, da se je mraz spustil pod minus 35 stopinj C in ko sem 
zunaj prala, so mi noge omrznile,« se spominja in s svojim zna-
čilnim smehom dodaja, da se pa kasneje ni pustila več rezati, če-
prav je že bila v bolnici, da bi ji operirali žolčne kamne. Zdravni-
ki so jo vprašali, če je za tako odločitev vprašala duhove, pa je le 
prikimala in si kamne v dveletni dieti odpravila sama. Le revma 
jo spremlja že nekaj časa.

Z grenkobo v glasu nadalje pove, da z otroci ni imela sreče, ven-
dar si jih je zelo želela. Tudi tu si je odgovor našla v seansi z du-
hovi, ker se je težko sprijaznila z usodo, vendar se je zadovoljila 
z odgovorom, ko so ji sporočili, da je rojena za vse ljudi. »Zares 
pestro življenje sem imela in kar naprej sem delala. V Nemčiji 
sem živela pet let in nemško govorim tekoče. Od nekdaj sem bila 
polna življenja, učila sem se trgovinske obrti, bila sem kuharica, 
gostilničarka, otroška negovalka.« 

»Ampak, vesela sem, da sem kjerkoli lahko odprla vrata ter sem 
bila povsod dobrodošla, vendar po hišah nisem hodila. Ljudje so 
prihajali k meni in sem jim pomagala; še vedno je tako,« se na-
muzne in doda, da že 16 let ni bila zunaj, na cesti. Le lansko leto 
se je odločila, ko so ponjo prišli s kombijem, da jo odpeljejo na 
dom v Pavlovo vas, kjer je družina pripravila slavje. Sicer pa s hi-
trim glasom in gibi doda, da upokojenci pač nimajo časa. 

Še vedno je polno zaposlena z najrazličnejšimi obiskovalci. Mo-
ški odpirajo usta, ko jih vpraša, zakaj npr. zjutraj niso zajtrkova-
li, ženske pa pobara, čemu se hočejo »losati« otroka, nato pa na 
ene in druge vsuje plaz besed. »Ja, vedno jih zmerjam -  od ne-
vernosti, od vernosti, od svinjarije, zaradi hudiča, od vsega. Ho-
dijo k meni, ker so noseče, pa jim pravim, naj rodijo, ker ne sme-
jo ubiti človeka, saj to nikamor ne pelje,« se zasmeje in pristavi, 
da tudi tako zvišuje nataliteto. 

Koliko zgodbic in zgodb, koliko usodic in usod, koliko težavic in 
težav pa skriva za svojimi zvedavimi očmi in dobrohotnih nasme-
škom, pa ob vseh telefonskih klicih, ob vseh šopkih rož in vseh iz-
rečenih besedah, ki jih je bila deležna, nisem uspela izvedeti. 
Tudi barvna, številčna in še katera druga paleta v mejni znanosti, 
so ostale za neko drugo zgodbo, ki jo bova dorekli, kakor je priki-
mavajoče namignila. In mogoče bova odstrnili tudi njene duhove, 
ki čakajo v zavetrju, ko jih z občutkom priklicuje.

M. Kalčič M.

Prišleki:  URŠKA JEKLER

Gimnazijo je končala na Je-
senicah na Gorenjskem, Pe-
dagoško fakulteto v Ljub-
ljani in sicer na Oddelku 
za likovno pedagogiko, kjer 
je pod mentorstvom znane-
ga slovenskega grafika Iva 
Mršnika diplomirala in si 
pridobila naziv profesori-
ca likovne umetnosti. Po-
diplomski študij je opravi-
la na Naravoslovni tehnični 
fakulteti v Ljubljani - Od-
delek za tekstilno obliko-
vanje, kjer je pod mentor-
stvom Marije Jenko dobila 
naziv magistrica umetno-
sti. Ukvarja se predvsem 
z umetniško grafiko, razis-
kuje tehniko kolografije in 
je trenutno zaposlena na 
OŠ Cerklje ob Krki kot uči-
teljica.
 
Ste prišlek?
Ja, čeprav se dandanes ne 
počutim več tako. Tukaj – na-
tančneje na Malem Kamnu, 
živim sedaj že četrto leto in 
ne morem si zamisliti druge-
ga kraja, ki bi lahko nadome-
stil moj domači prag. 

Ko se prebudite, na kaj naj-
prej pomislite?
Verjetno na tisto kot večina 
ljudi – na hitro skušam ugani-
ti, koliko je ura in koliko časa 
imam še za spanje. Ko se 
malo bolj prebudim, najprej 
preverim, če je v hiši že kdo 
buden. Izkoristim tihe minu-
te za bežne načrte, ki jih ku-
jem - seveda – s še vedno za-
prtimi očmi. Zlagala bi se, če 
bi trdila, da si ne dovolim ju-
tranjega sanjarjenja, površ-
nega premlevanja vseh mož-
nih pričakovanj za dan, ki se 
je v resnici že pričel.  

In jutro je …
In jutro je zanesljivo dovolj 
svetlo, da odžene pritajene 
jutranje misli. S seboj prinese 
določene obveznosti in časa 
za sanjarjenje je vedno manj. 
Po drugi strani pa je prav  ju-
tro tisto, ki prinaša nove mož-
nosti za uresničitve idej in 
hotenj. Ampak načeloma s 
slednjimi v jutranjem času ne 
želim biti preveč pohlepna, 
saj bo dan s seboj zagotovo 
prinesel številna drobna opra-
vila, brez katerih v današnjem 
življenju pač ne gre. Raje ne 
pomislim, koliko časa vsak 
dan zapravim pred rdečim se-
maforjem ali pa na primer v 
vrsti pred požrešno blagajno. 
Najraje imam tista jutra, ki so 
posebna sama po sebi – jutro 
je lahko lepo, ne glede na to, 
kaj bo dan prinesel.

Če bi imeli možnost, kaj bi 
storili na svojem profesio-
nalnem področju?
Kaj bi storila? Učencem, ki 
se zanimajo za umetnost in 
ki si želijo ustvarjati (mis-
lim na učence, ki končuje-
jo osnovnošolsko izobrazbo), 
bi omogočila večjo izbiro pri 
vpisovanju v srednješolske – 
umetniške programe. Umet-
nost ni le osvobajajoča za po-
sameznika, temveč je tudi 
zelo uporabna, kar se odra-
ža v številčnosti ustvarjalnih 
poklicev.
Kaj bi ustvarila - še zase? Vse 

»Najbolj uspešni niso nujno 
tudi najbolj talentirani…«

Piše:
Natja Jenko Sunčič

je odvisno od ideje, ki je lah-
ko trenutna in ponavadi hitro 
uide. Lahko pa je močnejša - 
se pojavlja iz dneva v dan in 
pri meni ostane dovolj dolgo, 
da jo uresničim skozi ustvarjal-
ni proces. Je pa seveda ogrom-
no idej in ogromno možnosti 
za ustvarjanje že izgubljenih. 
Večkrat si rečem, da si bom za-
čela različne ideje zapisovati 
– skicirati, ampak to ni zame. 
Rada imam sveže stvari, tako 
da skozi barvo in oblike v res-
nici izgovarjam aktualno tema-
tiko, ne pa že preživeto stvar. 
Takšno sporočilo je zame praz-
no – kaj šele za gledalca.
Trenutno se najraje ukvarjam 
z umetniško grafiko, natanč-
neje ustvarjam v tehniki kolo-
grafije. V domači hiši si urejam 
ustvarjalni prostor, ki pa ga ne 
želim nameniti le grafičnemu 
ustvarjanju. V prihodnosti že-
lim poglobiti možnosti izra-
žanja tudi na drugih kreativ-
nih področjih. V zadnjem času 
me je na primer pritegnilo se-
stavljanje - oblikovanje moza-
ikov … Če bom imela možnost, 
bom v prihodnosti prav gotovo 
še naprej raziskovala osebni li-
kovni izraz v grafičnih tehni-
kah, hkrati pa bom skušala na-

vezovati likovno tematiko tudi 
na ustvarjanje z zahtevnejšimi 
materiali (kombinacija barve 
in kamna …). 

V delovni sredini najraje po-
novite …
Trenutno se ne spomnim kakš-
nega reka ali sestavka besed, 
ki bi bile značilne zame. Se 
pa vedno trudim, da pozitivno 
vplivam na svoje okolje. 

Kaj poslušate na radiu, ko se 
vozite z avtomobilom?
Nerada priznam, ampak med 
vožnjo res veliko preklapljam 
radijske postaje. Takoj, ko
se začnejo radijski oglasi, že 
iščem kaj bolj prijetnega.  
Vendar pa je prednost poslu-
šanja radia in ne CD-jev v tem, 
da nikoli ne veš, katera pesem 
bo naslednja. Na poti v služ-
bo me tako večkrat preseneti 
že pozabljena melodija ali pa 
mogoče prav tista pesem, ki mi 
je zadnje čase zlezla v uho. Ta-
krat brez zadržkov zavrtim tisti 
čarobni gumb za glasnost.
 
Rubrike, ki jih najraje sprem-
ljate?
Dnevni tempo mi ne dopuš-
ča veliko časa za branje ča-
sopisov, vseeno pa se kdaj pa 
kdaj zalotim pri branju zani-
mivih člankov o kulturi, pred-
vsem me pritegnejo intervjuji 
z umetniki – zanima me njihov 

način razmišljanja, njihovo vo-
dilo pri izražanju …

Duha si polnite …
S sprehodi v naravi, na katerih 
me spremlja moj partner Da-
vid, sin Žiga in Iki – naš kuža. 
Rada opazujem drevesa in 
spreminjajočo se naravo. Mir-
na okolica mojega doma mi 
tako omogoča številne majhne 
radosti, ki bogatijo vsakdan. 
Duha si polnim tudi s poslu-
šanjem glasbe, z izleti v bolj 
oddaljene kraje, druženjem s 
prijatelji/cami, in temu podo-
bnimi stvarmi.  

Kaj od naštetega vas je pre-
vzelo?
Ko se znajdem v tišini dreves, 
postajajo moje misli zelo čiste 
in odločne. Opiram se na mo-
gočna debla dreves in za nekaj 
časa izginem v svoj svet.

V katero kategorijo bi uvrstili 
kuhanje z vsem pripadajočim?
Če bi me kdo vprašal, kaj bolj 
cenim ob koncu dneva -  ču-
dovito umetniško delo ali po-
spravljeno stanovanje, bi mu 
odgovorila, da mi zaradi ne-
ustavljivega, vsakodnevnega, 
zahtevnega urnika gospodinj-

skih opravil, 
v e č k r a t 
z m a n j k u j e 
časa za tiste 
stvari, ki me 
nekako do-
po ln ju je jo 
na višji rav-
ni. Vendar 
pa me ureja-
nje doma po 
drugi strani 
tudi osreču-
je, odvisno 
pač od dnev-
nega razpol-
oženja in in-
tenzivnosti 

želje po drugih aktivnostih. 
 
Iz katere bi si sedaj najraje 
privoščili najboljšo jed in jo 
poplaknili - s čim?
Verjetno bi zopet obiskala ki-
tajsko restavracijo. Obožujem 
riž z rakci in različne omake, ki 
jih pripravljajo. Jed bi poplak-
nila s kakšnim predikatnim be-
lim vinom.

Kateremu teku dajete pred-
nost - dober tek pri hrani ali 
rekreacijski?
V teoriji seveda rekreacijske-
mu teku. V praksi pa je to 
večkrat težje izvedljivo. Rada 
imam tek na dolge proge, pla-
vanje, predvsem pa se najra-
je razgibam  skozi ples. Res pa 
je tudi, da se dobri hrani tež-
ko odrečem – življenje je treba 
uživati s polno žlico, mar ne?

Najljubši del dneva?
Sproščena igra s sinom, večerni 
pogovori s partnerjem, drobni 
trenutki zadovoljstva, majh-
na presenečenja… Najljub-
ši del dneva je nepredvidljiv, 
ni vezan na uro ali moja pri-
čakovanja. 

Če ne bi bili to, kar ste – kaj 
bi bili?
Če ne bi imela družine in veli-
ke želje po ustvarjanju, bi bila 
verjetno radovedna popotnica 
– potovanja me zelo privlačijo. 

Ko sem bila še mlajša, sem 
želela postati pilotka, zelo 
me je privlačila tudi glasba 
– naučila sem se igrati klavir. 
Ko sem hodila v srednjo šolo, 
sem prebirala gore knjig. To 
so bile sicer večinoma detek-
tivke in kriminalne zgodbe. 
Mnogokrat sem se spraševa-
la, ali bi tudi sama znala na-
pisati kaj podobnega?  

Menite, da je vseenosti ali 
brezbrižnosti veliko?
Da. Splošni vtis je, da vsak 
živi zase in predvsem za 
sebe. Še dobro, da so se v da-
našnjem času ohranili ljubeči 
odnosi vsaj znotraj ožjih dru-
žin. Pa še o tem bi se v mno-
gih primerih dalo razpravlja-
ti. Sicer pa se je v današnjem 
času potrebno ves čas potr-
jevati. Najbolj uspešni niso 
nujno tudi najbolj talenti-
rani, temveč tisti, ki znajo 
sebe potisniti naprej, pa če-
tudi to pomeni, da pustijo za 
seboj ljudi, ki so mu pomaga-
li priti na »višjo stopničko«. 
Tako pač je. Sama se sku-
šam držati načela, da je svet 
okrogel – v življenju se ti vse 
povrne, na takšen ali druga-
čen način.

Kaj vas je v zadnjem času 
najbolj razveselilo? In kaj 
razžalostilo?
Najbolj sem se razveseli-
la nepričakovanega obiska 
zelo dobre prijateljice Nade, 
za svoj 30. rojstni dan, le ta 
namreč živi v Mengšu blizu 
Ljubljane. Razžalostili pa ne-
iskreni odnosi.

Domače živali …
Pred približno šestimi mese-
ci smo se s prijatelji odpelja-
li v Maribor, kjer smo kupili 
čudovitega mladega nemške-
ga ovčarja po imenu Ikaro 
(kličemo ga Iki). Je zelo do-
jemljiv za šolanje in prijazen 
do otrok. V kuhinji pa imamo 
zlato ribico, za katero skr-
bi moj skoraj tri leta stari 
Žiga – skozi majhno odprtino 
na vrhu akvarija ji vsak dan 
stresa ribjo hrano.  

Sreča je …
Nasmeh na otroškem ali ka-
teremkoli obrazu. Nezadržno 
veselje, ki se nas »loti« vsa-
ke toliko časa. Neustavljiv 
smeh, ki pride ravno v nepra-
vem trenutku. 
Ne bom govorila o zadetku na 
loteriji, ker ga še nisem do-
živela. Prava sreča se pokaže 
v moči, da prebrodiš vsako-
dnevne težave pa tudi tiste, 
malo večje. Sreča je, ko sem 
zadovoljna sama s sabo in z 
vsem kar me obkroža. 

Življenjski slogan …
Načeloma verjamem, da se 
stvari dogajajo z razlogom, 
čeprav se včasih ne zdi tako. 
Prepričana sem, da se v vsa-
ki stvari in v vsakem človeku 
skriva nekaj dobrega, kljub 
temu, da se tiste najlepše 
stvari ponavadi skrivajo naj-
bolj globoko. 
Življenje je dobro s tistim, ki 
gleda na svet okoli sebe v po-
zitivni luči in s tistim, ki zna 
deliti in vračati nasmehe. 
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