
Časopis za pokrajino Posavje, leto X, št. 23, četrtek, 16.11.06, 24.000 izvodov

 IZ VSEBINE

2 Prve seje novih 
občinskih 
svetov

5 Sladkorna 
bolezen in 
debelost

6 Izdelki in 
pridelki s 
posavskega 
podeželja

9 Teden 
vseživljenj-
skega učenja

15 Iz občine
 Brežice
16-17 Iz občine

Sevnica
18 Iz občine  

Krško
20 Šport
21 Prosti čas

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

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

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

MARTINOVANJA 
V POSAVJU

»Zvrhana mera tra-
dicije in starih obi-
čajev.«

Iz naših krajev, str. 4

FRANC MLAKAR, 
podjetnik iz 
Boštanja
 
»Velik del naro-
čil dobivamo prav 
zaradi zadovolj-
nih strank, saj do-
ber glas seže tudi 
v deveto vas.«

Naš pogovor, str.3

nadaljevanje na 2. strani

KONFERENCA O 
INOVATIVNOSTI

»Bolj izkoristiti 
priložnosti, ki jih 
nudi država.«

Gospodarstvo, str. 6

IVANA JELOVČAN,
zdravnica iz Sevnice

»Moj najljubši del 
dneva je, ko se za-
čne mračiti, obču-
tek imam, da je ne-
kaj skrivnostnega v 
zraku...«

Zadnja str. 24

Drugi krog lokalnih volitev

Kostanjevica: prvi župan 
bo Mojmir Pustoslemšek
KOSTANJEVICA NA KRKI – V januarja letos izglasovani novi občini Kostanje-
vica na Krki bo prvi župan po 50 letih neodvisni kandidat Mojmir Pustos-
lemšek, so na nedeljskem drugem krogu lokalnih volitev odločili tamkajšnji 
volivci in volivke. Pustoslemšek je dobil 58,91 % glasov volivk in volivcev, 
njegova prav tako neodvisna protikandidatka Anica Žugič pa 41,09 %. Volilna 
udeležba je bila 67,90-odstotna, kar je sicer manj kot v prvem krogu (73,63 
%), a še vedno krepko nad državnim povprečjem (53,14 %). Pustoslemšek je 
po izvolitvi povedal, da je pričakoval pozitiven rezultat, župansko funkcijo 
pa bo – kot je napovedal že v volilni kampanji – opravljal neprofesionalno, a 
s polnim delovnim časom.

Mojmir Pustoslemšek je že v 
prvem krogu 22. oktobra do-
bil največjo podporo voliv-
cev in volivk (42,60 %), Ani-
ca Žugič pa je v prvem krogu 
zbrala 35,77 % glasov, tako 
da rezultat drugega kroga ni 
presenetljiv. Pustoslemšek je 
objavo rezultatov pričakal na 
svojem domu v krogu družine 
in prijateljev, novico o svo-
ji izvolitvi pa je – v skladu 
s svojim značajem - sprejel 
brez evforije. „Zadovoljen 
sem, da so mi ljudje zaupa-
li,“ je povedal, kot razloge 
za zmago pa navedel: „Znan 
sem v širši javnosti, saj sem 
več kot 30 let delal med ljud-

mi in jim v tem času posku-
šal po svojih močeh poma-
gati. Nikoli se nisem prepiral 
in zato lahko pridem v vsako 
hišo.“ Očitek, da doslej ni bil 
dejaven v družbenopolitič-
nem življenju, zavrača in po-
udarja, da je bil pred leti ak-
tiven v krajevni skupnosti ter 
sodeloval pri številnih pro-
jektih.

Kaj bo njegova prva pote-
za na županskem mestu? Že 
v decembru bo sklical prvo 
sejo občinskega sveta, saj je 
potrebo sprejeti statut in na-
rediti vse ostalo za registra-
cijo občine. „Narediti je po-

trebno inventuro projektov 
in zbrati manjkajoča soglas-
ja za večje med njimi, pred-
vsem za ureditev Prekope in 
obvoznico.“ Že v tem tednu 
bo navezal stike s sosednji-
mi občinami Krško, Šentjer-
nej in Škocjan, glede delitve-
ne bilance s krško občino pa 
ne pričakuje težav. „Zadevo 
je treba rešiti sporazumno in 
sprejeti določene kompromi-
se. Kolikor poznam vodstvo 
krške občine, ne bi smelo biti 
težav.“ 

Rdeča nit turizem 
in kultura
„Rdeča nit razvoja občine 
Kostanjevica na Krki sta tu-
rizem in kultura, ne smemo 
pa zanemariti obrti, ekološke 
industrije, kmetijstva in goz-
darstva,“ pravi Pustoslem-
šek. O dilemi, ali bo Kosta-
njevica še naprej del Posavja 
ali se bo pridružila dolenjski 
pokrajini, ponovno poudarja, 
da se počuti Dolenjca, podo-
ben občutek pa je zaznal tudi 

Pustoslemšek (levo) se je sicer do zadnjega branil (prezgodnjega) proslavljanja volilne 
zmage, ko pa je postalo jasno, da je zmaga njegova, je le nazdravil s svojo družino in 
prijatelji. Desno predlagatelj njegove kandidature Vinko Žibert, za njim žena Marinka.

Francu Mlakarju 
sevniški grb
SEVNICA - V poznih popoldanskih urah 10. no-
vembra je v Sevnici potekala osrednja slavnost-
na prireditev v počastitev občinskega praznika, 
ki ga  obeležujejo v spomin na pogumno deja-
nje komandanta brežiške čete in narodnega hero-
ja Dušana Kvedra Tomaža, ki je 12. novembra leta 
1941 s soborci rešil iz sevniškega zapora politične 
jetnike. Na svečanosti je sevniški župan Kristijan 
Janc podelil devet občinskih priznanj, najvišjega 
pa izročil podjetniku Francu Mlakarju.

Slavnostne seje Občinskega 
sveta občine Sevnica, ki je 
potekala v sevniški Kulturni 
dvorani, so se poleg občank 
in občanov ter novoizvolje-
nega sestava Občinskega sve-
ta udeležili med drugim tudi 
poslanci v Državnem zboru 

RS in župani sosednjih ob-
čin. Tako so med drugim ob 
čestitkah ob občinskem praz-
niku zbrane nagovorili župan 
občine Kozje Dušan Andrej 
Kocman,  župan občine Ra-

deče Matjaž Han,  župan ob-
čine Škocjan Anton Zupet, 
krški župan Franc Bogovič 
in direktor občinske uprave 
občine Brežice Aleksander 
Denžič. Ob kulturnem pro-
gramu, ki so ga izvajali učen-
ke in učenci Osnovne šole Kr-
melj, so si zbrani v besedi in 
sliki ogledali dogodke v ob-
čini od preteklega prazni-
ka, ki sta ga v že tradicional-
nem pregledu pripravila Vili 
Zupančič in snemalec Fran-
ci Pavkovič, največje inve-
sticije in pridobitve v občini 
pa je v slavnostnem govoru 
izpostavil tudi župan občine 

Sevnica Kristijan Janc. Ta je 
s pevko Brigito Šuler podelil 
letošnja priznanja posamez-
nikom, ki so s svojim delom 
vidno doprinesli h gospodar-
skemu, kulturnemu, športne-
mu razvoju in napredku na 
ostalih področjih življenja 

in dela v krajevnih skupno-
stih po občini Sevnica. Tako 
so za svoje delo srebrno pla-
keto občine Sevnica prejeli: 
Slavka Ivačič iz Studenca, Vi-
cente Marcos Japelj iz Tržiš-

ča, Janez Močan iz Krme-
lja, Športno kulturno društvo 
“Večno mladi” iz Šmarčne in 
Drago Žnidaršič iz Sevnice. 
Zlato plaketo občine Sevnica 
so prejeli: Igralska skupina 
Društva Trg iz Sevnice, Niko 
Galeša iz Novega mesta in 
Sevničan Niko Fric. Najvišje 
priznanje, ki ga podeljujejo 
ob prazniku občine Sevnica, 
in sicer grb občine Sevnica, 
pa je župan Kristijan Janc iz-
ročil Francu Mlakarju, direk-
torju podjetja Termoglas iz 
Dolenjega Boštanja.

Bojana Mavsar

Med slovesno prireditvijo ob občinskem prazniku

Dobitniki priznanj z županom Jancem, foto: Foto Asja

Podružnica Nove 
KBM v Brežicah  
že deset let
KOSTANJEVICA NA KRKI – V to-
rek, 14. novembra, so v Novi 
KBM obeležili 10. obletni-
co Podružnice Brežice. Zbra-
nim so predstavili dosežke in 
načrte banke ter njene pod-
ružnice, ki je od svojega na-
stanka, ko je leta 1996 nasle-
dila del Hipotekarne banke 
Brežice, obseg poslovanja iz 
začetnih 919 milijonov v de-
setih letih povečala na 7,5 
milijard tolarjev. V istem ob-
dobju se je število računov in 
vlog povečalo iz 250 na 4.266, 
dvanajst zaposlenih pa je v 
desetih letih podružnico tudi 
tesno povezalo z lokalnim 
okoljem. Tako so ob tem ju-
bileju Splošni bolnišnici Bre-
žice podarili donacijo v viši-
ni milijon tolarjev, ki sta jo 
direktorju bolnišnice Antonu 
Zorku predala članica upra-
ve Nove KBM Manja Skernišak 
in direktor podružnice Breži-
ce Alojz Dimič (na fotografi-
ji). Tokratni znesek bo name-
njen nakupu sodobne naprave 
za pregled srca. B.K.

11-14 Priloga: 
Schengenske 
perspektive 
Posavja
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SEVNICA: V sejni dvorani sev-
niškega gradu se je 9. novem-
bra na prvi seji sestal novoiz-
voljeni Občinski svet Občine 
Sevnica, ki ga sestavlja 25 
članov: devet svetnikov iz vrst 
stranke SLS, sedem svetnikov 

iz stranke SDS, štirje svetni-
ki stranke LDS, dva svetnika 
stranke SD ter po en svetnik 
iz DeSUS-a, Nove Slovenije in 
PUM+AS-a.

A že v uvodu prvega zaseda-
nje je prišlo do zapletov, saj 
sta bili vloženi dve pritožbi na 
delo Občinske volilne komisi-
je pri izvedbi volitev, ki pa ju 
je Občinski svet zavrnil, saj 
sta pravilne izračune pri po-
deljevanje mandatov s stra-
ni OVK Sevnica potrdila tudi 
dva neodvisna strokovnja-
ka Državne volilne komisije, 
drugo pritožbo pa so kot ne-
utemeljeno presodili tudi na 
Upravnem sodišču RS. Tako so 
svetniki potrdili mandate OVK 
Sevnica, kakor tudi vnovi-
čen štiriletni mandat županu 
Kristijanu Jancu. Zaradi ne-
združljivosti svetniške funkci-
je z delom v občinski upravi 
in s funkcijo župana, so so-
glašali z razrešnico izvolje-
nih članov Mateje Konajzler 
in Kristijana Janca, ki naj bi 
ju nadomestila člana iz 3. vo-
lilne enote na listi SLS stran-
ke, in sicer Alojz Zalašček in 
Janez Divjak. Kot to dolo-
ča poslovnik občinskega sve-
ta, je do potrditve svetniških 
in županskega mandata sejo 
vodil najstarejši član sevni-
škega občinskega sveta Jože 
Imperl, po potrjenih manda-

pri ostalih krajanih. „Glede 
tega bom malce taktiziral in se 
pustil snubiti, ko bo prišlo do 
ustanavljanja pokrajin. Nena-
zadnje smo majhna občina in 
moramo gledati na vsak tolar.“  

Občinska uprava bo pod njego-
vim vodstvom imela tri ali štiri 
člane, prostore pa v stari pošti 
ali kar v prostorih bivše krajev-
ne skupnosti. Bo neprofesiona-
len župan, zaenkrat ne razmiš-
lja niti o podžupanih.

Žugičeva: 
zaslužila sem počitek

Poraženka drugega kroga Ani-
ca Žugič je med razlogi za 
volilni izid navedla predvsem 
dejstvo, da je že (pre)dol-
go prisotna v delu krajevne 
skupnosti: „Mogoče so ljud-

nadaljevanje s 1. strani je želeli nov obraz. Gospod 
Pustoslemšek je umirjen go-
spod, ki se nikoli ni izpostav-
ljal v družbenem življenju, 
zato si bom sodbo o njem 
morala šele ustvariti.“ Kot 
pravi, si bo glede politične-

ga udejstvovanja v bodoče 
vzela malo počitka: „Po toli-
kem času aktivnega dela sem 
si zaslužila, da občino opazu-
jem z malo distance.“
Vsi glavni politični akterji v 
Kostanjevici na Krki ter pri-
vrženci obeh taborov, tako 
Žugičeve kot Pustoslemška, 
so se na volilni večer zbrali 
na tradicionalnem zbirališču 
tamkajšnje elite, v Kmečkem 

hramu. Poznavalci razmer se 
strinjajo, da novega župana 
čaka zelo težko delo – tako 
rekoč iz nič postaviti na noge 
novo občino.

Tekst in foto:
Peter Pavlovič

Kdo je Mojmir Pustoslemšek?

Star je 63 let, po izobra-
zbi univerzitetni diplomi-
rani inženir gozdarstva. V 
poklicni karieri je do leta 
1995 delal na Gozdnem go-

spodarstvu Brežice, zadnjih 
20 let kot direktor. Nato je 
presedlal na Zavod za goz-
dove, kjer je bil štiri leta 
vodja kostanjeviške krajev-
ne enote. Od leta 1999 do 
upokojitve z letošnjim le-
tom je bil lovski in goz-
darski inšpektor na Inšpek-
toratu RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo in hrano. Dru-
žina: žena Marinka (upo-
kojena tajnica namestnika 
generalnega direktorja no-
vomeške Krke), hči Lučka z 
vnukinjo in sin Matija. Med 
prijatelji znan kot „Mojč“. 
Kot svoje premoženje novi 
kostanjeviški župan navaja 
30 let staro hišo na Griču v 
bližini Galerije Božidar Ja-
kac, devet let star avto je 
pred kratkim prodal in na-
bavlja novega, žena Marin-
ka ima v lasti vinograd in 
zidanico. 

Mojmir Pustoslemšek 
med čakanjem na volilne 
rezultate. Telefoni so 
brneli in potrditev zmage 
je bila čedalje trdnejša.

Anica Žugič po objavi volilnih rezultatov v krogu družine 
in prijateljev ni delovala preveč razočarano. 

Zanimivost: zadnji župan 
občine Kostanjevica na 
Krki pred 50 leti Emil Vuk-
čevič je bil oče Pustoslem-
škove žene Marinke oziro-
ma njegov tast. Nekdanja 
županova hči bo torej še 
županova žena...

V Sevnici in Krškem pred tednom,
v Brežicah bodo začeli danes
POSAVJE – Z izvolitvijo župana Mojmira Pustoslemška v Kostanjevici na Krki so končane letošnje lokal-
ne volitve tudi v Posavju. V Sevnici in Krškem sta prejšnji četrtek že zasedala novoizvoljena občinska 
sveta in potrdila mandate tako sebi kot svojima županoma, danes popoldne pa bodo to opravili tudi v 
Brežicah. Kot je napovedal kostanjeviški župan, se bo njihov občinski svet prvič sestal v decembru.

tih pa župan Kristijan Janc. 
Prva seja občinskega sveta je 
bila hkrati tudi že redna delo-
vna seja, saj je nova zasedba 
že izdala pozitivno mnenje k 
imenovanju Roberta Potočni-
ka za direktorja Trubarjevega 
doma v Loki pri Zidanem Mo-
sta, seznanili so se s predlo-
gom občinskega proračuna za 
leto 2007 in potrdili še neka-
tere individualne programe 
prodaje nepremičnin. 

KRŠKO: V četrtek se je na svo-
ji prvi seji sestal novi 30-članski 
občinski svet občine Krško. 
Tokrat so bili svetniki na svo-
jem delovnem mestu - v pre-
novljeni dvorani dokaj točno, 
prve minute pa so namenili po-
zdravljanju in medsebojnemu 
predstavljanju, saj je med nji-
mi več kot polovica takih, ki v 
prejšnjem mandatu niso sedeli 

v občinskih klopeh. Velika veči-
na novincev pa je v družbenem 
in političnem življenju občine 
vendarle že dobro znana.

Veselo so se pozdravljali tudi 
vsi ostali, še posebno tisti, ki 
so bili ponovno izvoljeni v ob-
činski svet.

Po uradnem začetku in po-
zdravu župana Franca Bogo-
viča je predsednica Občinske 
volilne komisije Krško Mateja 
Resnik Bahčič predstavila po-
ročilo o izidu volitev članov 
Občinskega sveta občine Kr-
ško, o izidu rednih volitev v 
svete Krajevnih skupnosti ter 
izidu splošnih volitev župana 
Občine Krško. Andrej Sluga, 
predsednik Posebne volilne 
komisije Občine Krško, pa je 
svetnike seznanil s poročilom 
o izvolitvi predstavnika rom-
ske skupnosti. Svetniki so se 
seznanili tudi z rezultati ne-
uspelega posvetovalnega re-
ferenduma o samoprispevku v 
Dolenji vasi. Imenovali so po-
sebno mandatno komisijo, ki 
je obravnavala dve pritožbi 
zaradi razdelitve mandatov. 
Zaradi majhne razlike v šte-
vilu glasov v eni izmed volil-
nih enot je svetnik Martin Ko-
drič občinski svet pozval, naj 
omogoči ponovno štetje, imel 
pa je tudi pripombe glede ob-
like tokratnih glasovnic, ki po 
njegovem mnenju niso bile 
dovolj jasne, še zlasti kar se 
tiče preferenčnih glasov. Ven-
dar so bili vsi pomisleki in obe 
pritožbi po krajši razpravi in 
posvetovanju s pravno služ-
bo zavrnjeni. Po vsem tem so 
bili dani pogoji, da so svetniki 
lahko sprejeli sklep o potrdit-
vi mandata tridesetim članom 

Občinskega sveta in županu 
Francu Bogoviču. 

BREŽICE: Danes se bo v popol-
danskih urah sestal tudi tret-
ji izmed posavskih občinskih 
svetov – novoizvoljeni Občin-
ski svet občine Brežice. Žu-
pan Ivan Molan je na dnevni 
red uvrstil točke, ki so vse po-
vezane z minulimi volitvami. 
Tako bodo občinski svetniki, 
okoli 20 jih bo v svetniške klo-
pi sedlo prvič, obravnavali kot 
prvo točko izvolitev začasne 
mandatne komisije, v nada-
ljevanju bosta sledili dve po-
ročili in sicer občinske volilne 
komisije o izidu volitev za čla-
ne občinskega sveta in župana 
ter poročilo začasne mandat-
ne komisije. Sledila bo potr-
ditev mandata članom občin-
skega sveta in županu občine 
Brežice, na koncu pa, če bo 
sprejet ob sklicu ostal pred-
lagani dnevni red, še imeno-
vanje komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja ter točka razno. V sej-
no sobo na Gubčevi 10, kjer 
zaseda brežiški občinski svet, 
so vabljeni tako še Maja Ba-
škovič, predsednica občinske 
volilne komisije in člani OVK, 
načelnik UE Brežice Darko 
Bukovinski ter vodje oddel-
kov občinske uprave.

B.M, S.M., M.K.M.

Radanovič Brežice d.o.o.

Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice
Tel.: 07/499 21 50

PROIZVODNJA – OKTOBER 2006  

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – OKTOBER 2006 

ZP - zemeljski plin
KOEL     - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5 ter 

parna bloka 
TA1 in TA2

705.034 15 9

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 194 1700 333 450 27 100 2 6

PB 3 ZP 15 35 199 350 6 100 0 6

PB 4 ZP 0 35 86,7 100 0,5 100 0 2

PB 5 ZP 0 35 77 100 6 100 0 2

KOEL 26,5 1700 78 150 5,3 100 0 2

Svetniki krškega občinskega sveta na prvi seji

Jože Imperl

Svetniki SDS v občinskem 
svetu

Nekdanji predsednik SO 
Krško Vojko Omerzu in 
župan Franc Bogovič

DŠBus vsako nedeljo

BREŽICE - Društvo študentov 
Brežice tudi letos omogoča 
študentom subvencioniran prevoz 
do študijskih krajev Ljubljana, 
Maribor za samo 800,00 sit in Novo 
mesto za 600,00 sit vsako nedeljo. 
Po besedah predsednika Društva 
študentov Brežice Mitja Vranetiča 
s tem omogočajo vsem študentom 
in dijakom iz Brežic, Krškega in 
okolice prevoz po posebej ugodni 
iz strani društva subvencionirani 
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. 
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Pogovor Francem Mlakarjem, podjetnikom iz Boštanja

Velik del novih naročil dobimo 
prav zaradi zadovoljnih strank
SEVNICA - Franc Mlakar, prejemnik Grba Občine Sevnica za leto 2006, najvišjega priznanja, ki ga pode-
ljujejo ob sevniškem občinskem prazniku, po rodu sicer ni Sevničan, vendar pa so ga tako v občini kot 
v krajevni skupnosti Boštanj, kjer živi in dela že dobri dve desetletji, sprejeli za svojega. Mlakar je z 
ustanovitvijo in uspešnim poslovanjem podjetja Termoglas ne le prispeval k razvoju gospodarstva na 
območju občine, temveč tudi k podobi in življenju krajanov in Boštanja kot kraja.

Letošnji nagrajenec, 55-let-
ni Franc Mlakar, je odraščal 
na Javorniku nad Štorami. Iz-
učen za steklarja se je zapo-
slil v celjskem podjetju Ste-
klar, nakar se je po sedmih 
letih odločil za delo v tuji-
ni. Po treh letih se je z do-
datnimi izkušnjami pri delu 
v steklarstvu vrnil na delo v 
nekdanje podjetje v Celje, 
a ga je želja po napredova-
nju, kakor pravi Mlakar, vodi-
la v podjetništvo: “V Radečah 
sem leta 1980 v najetih pros-
torih ustanovil steklarsko de-
lavnico s tremi zaposlenimi, 
a ker mi premajhni prostori 
niso omogočali proizvodnje 
v načrtovanem obsegu niti ši-
ritve, sem začel iskati novo 
lokacijo. Slednjo sem našel v 
Dolenjem Boštanju, kjer sem 
na območju obrtne cone leta 
1984 zgradil na 480 m2 povr-
šine novo proizvodnjo halo, v 
kateri sem pričel s proizvod-
njo izolacijskega stekla, kar 
je pomenilo veliko prednost, 
saj s tem nismo bili več odvis-
ni od drugih dobaviteljev.” 

Osamosvojitev Slovenije, iz-
guba južnih trgov in tudi 
spremenjene razmere na do-
mačem trgu, saj so podjet-
ja prihajala v vse večje lik-
vidnostne težave, ki so se 
posledično odražale tudi na 
proizvodnji in prodaji izola-
cijskega stekla, so Mlakarja 
vodila v odločitev, da razši-
ri obstoječo dejavnost in pro-
gram s proizvodnjo PVC oken: 
»A zopet se je pojavila pros-
torska stiska, saj je proiz-
vodnja PVC oken najprej po-
tekala v manjšem prostoru 
proizvodne delavnice, zato 
sem se odločil za gradnjo 
nove dvoetažne proizvodne 
hale v izmeri 900 m2. Zave-
dal sem se tudi, da je boljša 
tehnologija mogoča le s po-
sodobitvijo proizvodnih linij, 
zato sem istočasno investiral 
v novo opremo, v nove stroje, 
ki sem jih namestil v etažo, 
pritlične prostore pa sem na-
menil za skladiščenje proiz-
vodov in za pripravo nalogov 
za montažo. S to investicijo 
smo lahko strankam ponudi-
li kompletno storitev od pro-
izvodnje stekla, do izdelave 
PVC okna in njihove monta-
že”, pravi Mlakar.

Zaradi birokratskih ovir in ob-
dobja, ki v zgodnjih devetde-
setih letih ni bilo naklonjeno 
samostojnemu podjetništvu, 
je Franc Mlakar leta 1993 

ustanovil podjetje  Termo-
glas prav tako s sedežem v 
boštanjski poslovni coni in 
kmalu zatem tudi še z dodat-
no razširjeno proizvodnjo na 
novi lokaciji, na kateri je ku-
pil zemljišče za gradnjo dveh 
proizvodnih hal s pisarniškimi 
prostori, ki so bile dokončane 
leta 1995. Tudi tedaj je Mla-
kar nadgradil že obstoječo 
proizvodnjo z novo in s sodo-
bno opremo, poleg proizvod-
ne izolacijskega stekla tudi za 
razrez in brušenje stekla.
Zaradi vse večjega povpra-
ševanja po PVC zasteklit-
vah in izdelkih so leta 2003 
v Ljubljani odprli svojo pro-
dajno enoto, v minulem letu 
pa se ob obnovi obstoječih 
prostorov v Dolenjem Bošta-
nju ponovno lotil novograd-
nje poslovnega objekta za 
steklarsko dejavnost, ki ga 
je v izmeri 3.200 m2 dokončal 
v letošnjem letu in opremil z 
najsodobnejšo avtomatizira-
no tehnologijo za proizvod-
no PVC oken.

»Trenutno zaposlujem preko 
60 delavcev in zunanjih sode-
lavcev, veseli pa me, da mo-
jemu delu in zadanim ciljem 
sledi tudi družina, saj so žena 
in hčerki s partnerji zelo pri-
zadevni v podjetju,” pravi 
Mlakar in dodaja: »Trudimo 
se, da strankam ponudimo 
kvalitetne izdelke in da si ob 
tem prizadevamo spoštovati 
tudi dogovorjene roke proiz-
vodnje in montaže. Zato velik 
del naročil dobivamo prav za-
radi zadovoljnih strank, saj, 
kakor se temu pravi, dober 
glas seže tudi v deveto vas.«

Z delom in naročili pokriva-
jo območje v krogu 200 km, 
tudi v tujini. Tovrstna tehno-
logija je poznana v tujini že 
30 let. In res je, pojasnju-
je sogovornik, da lahko da-
nes slišite tudi že o zamenja-
vi PVC oken, a to je povsem 
razumljivo, saj desetlet-
ja nazaj tehnologija in ma-
teriali še niso bili na takš-

nem nivoju in te kakovosti, 
kot jo imajo PVC okna s to-
plotno prevodnostjo stekla, 
z drugimi vrstami okovja in 
tesnjenja danes. Nekdaj je 
imelo plastično okno dve ko-
mori in ni bilo docela razis-
kano, kako zunanji vplivi, 
kot so mraz, sonce in UV žar-
ki, vplivajo na material. Da-
nes so okna več-komorna, 
imajo po tri tesnila, stekla 
z zelo nizkimi prevodnostmi 
kot je K1 in jasno je, da sta 
šla po 30-ih letih tehnologija 
in razvoj naprej. »Največjo 
prednost plastičnih oken vi-
dim v tem, da je vzdrževanje 
pravzaprav ni potrebno, ra-
zen vzdrževanja okovja, da 
se tega enkrat letno podma-
že. Kar se tiče obstojnosti pa 
bom rekel, da bodo PVC okna 
nedvomno vzdržala dlje kot 
lesena,« zatrjuje Mlakar.  

V podjetju so za opravljanje 
dejavnosti pridobili dva cer-
tifikata kakovosti, in sicer 
certifikat kakovosti za stekla 
za rusko tržišče, v letu 2005, 
v mesecu juniju, pa certifi-
kat ISO 9001:2000, ki jim ga 
je izdal Management servis 
GmbH v Munchnu.

Našega sogovornika, ki o sebi 
pove le, da uživa v glasbi, da 
rad igra harmoniko, šahira 
in se druži s prijatelji, smo 
povprašali tudi, kakšno vred-
nost ima zanj najvišje občin-
sko priznanje, za katerega ga 
je predlagala Krajevna skup-
nost Boštanj in mu ga je v 
petek na osrednji svečanosti 
izročil sevniški župan Kristi-
jan Janc: “Vesel sem, da so 
ti, ki spremljajo položaj go-
spodarstva v sevniški občini, 
spremljali tudi mene in opa-
zili, da sem in smo v teh le-
tih tudi mi prispevali določen 
delež tako na gospodarskem 
delu kot tudi pri zaposlova-
nju, saj ima kar nekaj tu-
kajšnjih družin delovno me-
sto pri nas.” 

Bojana Mavsar

Franc Mlakar

V središču Gabrijel uredili 
staro napajališče Pri koritu
GABRIJELE - Občina Sevnica je 11. novembra z 
uradno otvoritvijo korita v vasi Gabrijele 40 slo-
venska občina z obnovljenim vodnjakom v okvi-
ru vseslovenske akcije Heliosovega sklada za ohra-
njanje čistih slovenskih voda. Vaško napajališče, 
ki ga domačini imenujejo »Pri koritu« je 43. ob-
novljeni slovenski krajevni vodnjak. 

Akcija, ki je namenjena ob-
novi slovenskih krajevnih vod-
njakov, teče že od leta 1999 
in v tem času so v sodelova-
nju z občinami obnovili 43 
krajevnih vodnjakov, praktič-
no po vsej Sloveniji. V sklad 
se stekajo sredstva iz deleža 
prodaje Heliosovih okolju pri-
jaznih premazov, blagovnih 
znamk Tessarol, Bori, Spektra 
in Ideal. Na spomladanski jav-
ni razpis je prispelo 22 prijav, 
sicer pa je zanimanje med ob-
činami vsako leto večje. Heli-
os je letos v ta namen name-
nil pet milijonov tolarjev, od 
tega štiri milijone za obnovo 
petih vodnjakov in en milijon 
za nagrado šolam, ki ob prija-
vi občine za obnovo vodnjaka, 
sodelujejo z nalogami zasno-
ve vodnih učnih poti. 
Vaško napajališče Pri koritu v 
Gabrijelah se nahaja v središ-
ču vasi v bližini cerkve Sv. Le-
narta v krajevni skupnosti Kr-
melj. V Gabrijelah je bilo v 
preteklosti zaradi furmanskih 
poti več izvirov, napajališč in 
perišč. Do danes so se ohrani-
la imena kot so: Rupca, Šte-
buh, Brjan, Žabjek, Pezdijek, 
Konjska štirna in Bazga. Naj-
večji napajališči sta bili Klen 

in Pri koritu oz. »Pr’ korit’«, 
ter sta bili last vaške skupno-
sti. Večjo betonsko korito je 
služilo napajanju vaške živine 
in tudi mimo vozečim furman-
skim vpregam, ki so prevaža-
le tovor skozi Gabrijele v Ra-
deče in naprej. Velikost korita 
je dajala možnost tudi otro-
kom, da so se lahko v poletni 
vročini v njem osvežili. Sicer 
to korito ni bilo vedno bogato 
z vodo, v vročih poletnih me-
secih je pogosto presušilo. Po 
letu 1973, ko je vas dobila vo-
dovod, sta obe koriti izgubili 
svoj prvotni pomen ter utoni-

li v pozabo. Obnovljeno vaško 
napajališče bo tudi s posta-
vitvijo klopi in z hortikultur-
no ureditvijo bližnje okolice 
kraj oddiha in sprostitve, ter 
bo s tem ta prostor v vaškem 
središču dobil estetski in vse-
binski pomen. Z obnovo napa-
jališča Pri korito so rekonstru-
irali tudi nekdanjo perišče iz 
Klena. Pobudo za obnovo kori-
ta so dali v domačem turistič-
no kulturnem društvu Lenart. 
Tudi na lokaciji Klen je bilo 
nekdaj korito, velika štirna 
s pitno vodo in dva periščna 
kamna. Perišče je bilo me-
sto, kjer so se zbirale ženske 
in prale, doma že prekuhano 
perilo. Tudi moški so prihaja-
li h koritu z namenom napa-
janja živine. Vsem, pa je to 
bila priložnost za druženje in 
prenos informacij med vašča-
ni. Žal pa so ob sanaciji pla-
zu iz leta 1988  perišče in štir-
no zasuli.
Po besedah župana Sevnice 
Kristijana Janca se v današ-
njem času premalo zaveda-
mo pomena čiste pitne vode 
in vodnjakov kot alternativnih 
vodnih virov. 
Na otvoritvi so za kultur-
ni program poskrbeli: Meša-

na vokalna skupina LIRA iz 
Krmelja, Perice iz Gabrijel, 
konjeniki, harmonikar Žiga 
in Turistično kulturno društvo 
Lenart iz Gabrijel. Obnovitve-
na dela je opravljalo dva me-
seca Gradbeništvo Dolničar iz 
Boštanja, tudi ob prostovolj-
ni pomoči električarja Brane-
ta Gregoriča, ključavničarja 
Zvoneta Papeža in zagnanih 
domačinov. Celovita obnova, 
tudi okolice, je stala 3 milijo-
ne tolarjev, od tega je Helios 
prispeval 743.000 tolarjev oz. 
polovico sredstev za samo ob-
novo napajališča. M.L., K.P.

Pri koritu v Gabrijelah: Z leve proti desni: Mojca Sešlar-
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Občine 
Sevnica, župan Občine Sevnica-Kristijan Janc, Andreja 
Roš iz službe tržnih komunikacij v Heliosu, Marko 
Zabukovec-koordinator projekta in arhitekt Damjan 
Popelar avtor ideje

Krajškova štipendistka sevniških svetnikov SDS
SEVNICA – V soboto, 4. no-
vembra, sta Irena Koprivc iz 
Šentjanža in Denis Štih iz Kr-
melja kot štipendista sevni-
škega poslanca v DZ RS Boja-
na Ruglja izmed 91 dijakov in 
študentov, ki so se prijavili na 
razpis za dodelitev štipendi-
je Občinskega odbora stranke 
SDS Sevnica, izžrebala Anjo 
Krajšek iz Sevnice, dijaki-
njo 4. letnika Srednje gostin-
ske šole v Zagorju. Krajškova 
bo prejemala v času rednega 
izobraževanja štipendijo v vi-
šini 20.000 tolarjev mesečno, 
navedena sredstva pa bo pri-
spevalo iz naslova sejnin se-
dem članov OO SDS Sevnica, 
ki so bili na letošnjih lokal-
nih volitvah izvoljeni za čla-

ne Občinskega sveta Obči-
ne Sevnica. Takoj po javnem 
žrebanju v Hotelu Ajdovec, 
ki je potekalo ob prisotnosti 
omenjenih štipendistov ter 
Bojana Ruglja, Tomaža Lis-

ca, Štefana Teraža, Meri Ke-
lemina in Katarine Šantej, 
in po telefonskem obvestilu 
izžrebanke, se jim je Anja v 
spremstvu očeta tudi pridru-
žila. B.M.
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Kolumna

Srce je cigan.
Odkrito, o svojem. Brez mešanja mu-
lja. Mimo plazu besedišč, ki se je na-
muljalo okoli Strojanovih iz Ambru-
sa. Družine ciganov, Romov. So zato, 
ker se jih danes imenuje Romi, bolj 
sprejemljivi, bolj nedegradirani, s še 
več pravicami ali z manj družbenimi 
dolžnostmi? Bolj naši? Bolj vaši? Čigavi?  

Nikogaršnji. Pač pa svoji. 

Kot dete sem bila silovito svoja, samosvoja. Zvedava, brez-
mejna, zračna. Treba me je bilo loviti in odkrivati, me odte-
govati svobodi. Kar je bilo, danes vpreženi v družbeno spre-
jemljive norme, domačim okoli mene, najpogosteje dedku in 
teti pod brežiškim gradom, skrb zbujajoče in naporno. Pentlja 
v laseh povsem odvečna navlaka, bele hlačne nogavičke mag-
net za blato in travnato zelenje, rezljanje mize predstava po-
sebne slasti, skakanje po lužah nebesa, pobegi v bližnji park 
sijajen svoboden, nenadzorovani svet. Niso mi obljubljali, da 
me bodo dali ciganom, pač pa, da me bodo kar vzeli za svojo. 
Le kaj bi še z enim takim cigančetom-kar je bilo nekaterim vi-
deti v meni-, se mi je malo zvito hulilo, ko so sami prihaja-
li jest in pit pod babičino streho. Dobivali še kaj za popotni-
co in se vračali. 

Svoje izumiteljske, menda celo ciganske pohode, sem potem 
nadaljevala na Planini pri Sevnici. S poklanjanjem igrač otro-
kom, plezanjem po lesenih ograjah, grajski škarpi, kjer je pod 
menoj zijal prepad, ustvarjanjem lukenj na oblačilih, s pra-
skami povsod tam, kjer me je doseglo vejevje in trnje, san-
kanjem do Šentjurja, nabiranjem borovnic v dokaj oddaljeni 
hosti, nošenjem in prelivanjem mleka, s skoraj celodnevno na-
bavo jajc, ko sem s pohoda prišla s tremi celimi, odkrivanjem 
kozjih kakcev, misleč, da so čokoladni bonboni. V Hrastniku 
raziskovanje med dvojnimi vrati, kjer je glava noter zmuzni-
la, za osvoboditev se je zataknilo pri ušesih. O, svoboda, svo-
boda, s katere so me vztrajno in mukoma snemali, me uokvi-
rjali, me spravljali v red, mi obljubljali bolj ali manj hvale 
vredne vizije.

In je življenje šlo dalje. Bolj v okvirje. V družbeno zapisane 
norme, kjer spoznaš, da si zavoljo svoje ciganske (demokrat-
ske?) duše, srca, ki ga potegne ciganska muzika, plačnik za vse 
in za nazaj in dvojni ali večkratni plačnik tudi za tisto, kar si 
že odplačal. In spet iščeš pobeg. V svobodo, brez okovov in ve-
rig. Si zaželiš cigansko »pravljico« - ciganskih pesmi, ciganske-
ga plesa, šotorov, prvinskega ognja, ki greje bolj na svojem 
mestu in se pečejo »sposojeni« krompirji in koruze. Enostav-
no si zaželiš življenje brez pravil, obveznosti, ki ti jih to nala-
ga. To pa kot da naravnost opreza za tem, kako jih boš prezrl. 
In da jih boš  nato odplačeval z obrestmi. Kjer spet ne velja-
jo za vse enaka pravila. Za vizijo svobode sem si takrat enkrat 
osmislila jako nabrano krilo s črno podlago, na kateri so po-
plesovale pisane rože.

To krilo je v oko zapelo tudi moji cigančici. Kruha je dobila, 
mleka, še druge hrane, oblekice za otročke, tri druga pisana 
krila, a me je znova ciganila:« Jaz bi pa tišto tvojo pišano ki-
klo rada!« Socializirala sem jo, mukoma res, da pač ne bo nje-
na. Potem ni več prihajala.

Domovini se je spet zgodila razdelitev. No, slovenski Romi, ki 
jim je uspelo državljane razmnožiti na te, ki jim smrdijo in na 
one, ki nikoli ne bodo pozabili, da so bili leta 1941 tudi sami 
cigani, zadnje razredna neka skupina enih ljudi.
Nevarnih, z identiteto, ki jih je bilo potrebno zbrisati z ze-
meljske krogle, jih uničiti, za nastanek neke splendid rase. 
Smrdeli so sebi, zaudarjali sebi enakim in neznosno onim, ki 
so jih hoteli /i/zbrisati.

Romi, cigani, kjer koli že so, predstavljajo, blago rečeno, nela-
godje. Ali bolj različnost, te sorte ali neke druge. Spomnim naj, 
da so si nekateri z brskanjem po smeteh ustvarili premoženje. 
Medtem nekateri necigani čakajo, da jim mana pade z neba.
Kaj, ko bi, za premikanje miselnih in čustvenih zaklopk, cigani 
in necigani  skupaj zakurili ogenj, zapeli skupaj ciganske pes-
mi in skupaj zaplesali v ciganskem ritmu? 
In priznali, da v vsakem srcu žari, hm, se pestuje nekaj cigan-
skega. Dželem, dželem…

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Zvrhana mera tradicije in 
starih običajev
BRESTANICA, KREMEN, LESKOVEC PRI KRŠKEM, STUDENEC – Sveti Martin, „patron“ vseh Martinov, Tine-
tov, Tinčev, Martin, Tin, Tinc ali Tink, je bil letos zapisan v koledarju na soboto in ker je to prav posebej 
priljubljen praznik, ki je povezan predvsem z zaključkom jesenskih del in vinom, slovensko nacional-
no pijačo, se je praznovanje razširilo širom po Posavju. Sveti Martin je bil zaradi posebne pobožnosti, 
izredne skromnosti, ljubezni in strogega življenja pri ljudeh silno priljubljen, zato so se v povezavi z 
njim in njegovim življenjem spletle številne legende. Pri nas svetega Martina predstavljajo kot usmi-
ljenega vojščaka, ki z mečem reže svoj plašč, da ga bo dal golemu revežu. Tako je predstavljen na cer-
kvenih oltarnih slikah. Zanimiva je tudi legenda o goseh, ki naj bi izdale svetega Martina, ko se je skri-
val pred zasledovalci, ki so ga iskali, da bi mu sporočili, da so ga izvolili za škofa, zato gosi za izdajo še 
dandanes kaznujejo s smrtjo. Od tu naj bi bila navada in običaj, da je na martinovo nedeljo na mizi pe-
čena gos. (M. Kalčič M.)

Brestanica ohranja tradicijo
Člani Turističnega in Kulturnega društva Svoboda Brestanica 
so pred gostiščem Pohle v petkovih večernih urah pripravi-
li zanimivo martinovanje in že tradicionalno prekrstili mošt 
v vino. Zbrani so uživali ob uprizoritvi posebej za to izbrane-
ga besedila, ki so ga uigrano uprizarjali domači gledališčni-
ki ob primernih glasbenih vložkih in pesmih, ki so jih izvajali 
člani MoPZ Svoboda Brestanica z dirigentom Jankom Avsena-
kom. Od vseh strani je dišalo po pečenem kostanju, ki se je 
prav lepo podal k zorečemu moštu in splakoval vabljive okuse 
prisotnih, ki so se v nadaljevanju večera preselili v gostišče, 
kjer so dobro razpoloženi uživali tudi ob tradicionalnih mar-
tinovih jedeh. J. Macur 

Pod Arhovim kozolcem

V Leskovcu pri Krškem je martinovanje pod Arhovim kozol-
cem postalo že tradicionalno in tudi za letošnjo martinovo 

soboto so člani Kulturnega društva Leskovec pripravili za ob-
iskovalce prijeten kulturno-zabaven program z uprizoritvijo 
etno-igre, za katero je napisala scenarij Bernardka Zorko iz 
Zavoda Vrbov Log. Prikaz starih šeg, povezanih z Martinovim 
žegnanjem in godovanjem so popestrili tudi harmonikarji iz 
Krške vasi, člani folklorne skupine Kulturno umetniškega dru-
štva Oton Župančič iz Artič in Sekstet trobil iz Loč pri Dobo-
vi. Kajpak je organizator vzporedno poskrbel, da so se lahko 
obiskovalci prireditve tako kot se za martinov večer spodobi, 
tudi okrepčali s hrano in odžejali z vinom. B. Mavsar

Martinovanje na Studencu in pohod na 
Primož
Društvo vinogradnikov Studenec je v soorganizaciji društev 
iz Boštanja, Malkovca in Šentjanža ob prazniku sv. Martina 
in sevniškem občinskem prazniku na Studencu v sobotnih 
popoldanskih urah organiziralo kulturno-etnološko priredi-
tev, ki se je odvijala v treh sklopih. Najprej se je zvrsti-
la povorka s člani društev, ki so prišli tudi iz bližnjih kra-
jev in prikazali, kakšno je bilo vinogradništvo v preteklosti. 
Sledil je kulturni program v ogrevanem šotoru pri Gostilni 
Janc. Poleg učencev iz osnovne šole so se predstavili občin-
ski pevski zbori in zbori sosednjih vinogradniških društev. 
Ob vsem tem je potekalo tudi ocenjevanje mošta in župnik 
Anton Bobič je blagoslovil mlado vino. Posebej so se potru-

dili tudi z etnološko razstavo. Na njej so prikazali najraz-
ličnejša orodja in opremo, ki se je nekoč uporabljala v vi-
nogradništvu. Seveda so se še dolgo v noč zadržali tudi ob 
zvokih ansambla Pogum. V jutranjih urah pa je bil organi-
ziran pohod na Primož, kjer so zbrani prisostvovali nedelj-
ski maši za pokojne vinogradnike ter blagoslovu mladega 
vina. S. Mavsar

Martinova nedelja na Kremenu
Kot vsako leto so se tudi tokrat na martinovo nedeljo zbrali 
Videmčani in ostali krajani med prelepimi hribi in vinogradi 
na Kremenu. Sveti Martin je namreč zavetnik in priprošnjik 
vinogradnikov in vina. Ker je bilo leto bogato s sadovi zem-
lje, so se pri sveti maši, ki jo je obhajal videmski kaplan 
Martin, Bogu zahvalili za vse darove in blagoslov v življe-

nju. Tokratno tradicionalno srečanje na Kremenu je zazna-
moval  blagoslov podarjenega križevega pota slikarja Bo-
leslava Čeruja. Čerujev prikaz štirinjastih postaj križevega 
pota temelji na povezavi risbe s principom likovnega ob-
jekta. Križev pot je težko lep, ker nikogar ne pusti ravno-
dušnega. Za nekoga bo preprosto lep, za drugega odvratno 
grd. Odvisno pač od obrazov, ki jih bo zagledal v praznini 
belih tabel, ki duhovno spoštljivo molčijo pred veličino Je-
zusovega odrešenjskega poslanstva. Po blagoslovu in maši 
so si vsi prisotni ogledali nameščen križev pot. Domačini pa 
so poskrbeli za družabno vzdušje z dobrotami in mladim vi-
nom. S. Capl 

Martinov pohod
Fotografije  so z martinovega pohoda, ki je 
bil v organizaciji Vinotoča Bučar in podpo-
ri TD Krško ter Zavoda Vrbov Log. Posnetki 
so z najdaljše trase, ki je potekala od hra-
ma Vrbovega Loga do Ajdovske jame, ki so 
si jo udeleženci tudi ogledali, nato pa čez 
Nemško vas do cerkve sv. Štefana na Spod-
nje Dule, od tam pa čez Senožete in Stra-
žo na Dunaj, kjer so se ustavili na energij-
skih poljanah. Z  Dunaja jih je pot vodila 
čez Goro, Čretež do Trške gore. Na tej tra-
si je bilo 19 pohodnikov, skupno pa se jih 
je pohoda udeležilo okoli 70. B. Z. 
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Z razstave fotografij iz zraka
SEVNICA – V ponedeljek, 6. novembra, je potekala 
v Knjižnici Sevnica otvoritev razstave fotografij Po-
gled na sevniško občino iz zraka avtorja Ljuba Mo-
toreta, ki je s helikopterjem Slovenske vojske iz 
Cerkelj ob Krki preletel večji del sevniške občine. 

Fotografije iz zraka Ljuba Mo-
toreta so bile posnete 28. ju-
lija letos in prinašajo podobo 
porečja reke Save s predvide-
nega mesta gradnje HE Krško 

pri Sotelskem ob Savi navzgor 
do gradbišča HE Blanca in da-
lje po koritu reke Save do no-
vozgrajene HE Boštanj in še 
dalje do že nekaj let delu-
joče HE Vrhovo. V fotografski 
objektiv je skušal Ljubo Mo-
tore ujeti vse pojavne oblike 
Save v danem trenutku - od 
še neokrnjene narave od Kr-
škega proti Blanci in hitro se 
spreminjajočo pokrajino od 
Blance proti Sevnici ter »sve-
že rane« ob boštanjski hid-
roeelektrarni in obnavljajoči 

se, vendar pa že spremenje-
ni del krajine nad HE Vrhovo. 
Med preletom je ujel še sta-
ri in novi del Sevnice ter pre-
del ob potoku Sevničina vse 

do 947 m visoke Lisce. Pre-
krasna je fotografija Razbor-
ja z majhno cerkvico na sredi 
vasi. Pogled iz zraka na naj-
daljšo slovensko reko Savo, o 
kateri kroži zelo veliko raz-
ličnih zgodb, na šentjanško 
hribovje in malkovške gor-
ce pa so spet posebna zgod-
ba o prečudoviti naravi, ki 
naj takšna, zelena in čista, 
ostane še za naslednje rodo-
ve. Razstava bo do konca me-
seca na ogled v Knjižnici Sev-
nica. S.R.

Lisca, najvišja izletniška točka v sevniški občini, in pod 
njo vasica Razbor sredi zelenih gozdov in obdelanih polj.

Biserna poroka zakoncev 
Kozole iz Dobrove
KRŠKO - V poročni dvorani na občini Krško sta prejšnjo soboto 
zakonca Marija in Leopold Kozole ponovno potrdila že čas-
titljivo, 60 let trajajočo zakonsko skupnost. Oba, tako danes 
82-letni Leopold kot pet let mlajša soproga Marija, sta se ro-
dila v kraju Dobrova. Kljub temu pa Leopold svoje kasnejše 
izbranke ni poznal že v ranih otroških letih, saj ga je mati kot 
trimesečnega otroka odpeljala v Francijo, iz katere se je dru-
žina Kozole vrnila leta 1933. Kot 18-letni fant je bil Leopold 
mobiliziran v nemško vojsko, leto po osvoboditvi, maja 1946, 
pa je prvič šel vasovat v zaselek Prebkovje, kjer je živela Ma-
rija Setinšek. S privolitvijo staršev, saj tedaj Marija še ni bila 
polnoletna, sta sklenila zakonsko zvezo 5. oktobra 1946 v Kr-
škem in se dve leti kasneje že vselila v novo zgrajeno hišo v 

Dobrovi, kjer živita še danes. V zakonu se jima je rodilo šest 
otrok, tri dekleta in trije fantje, ki so svoja starša družno s 
štirinajstimi vnuki in štirimi pravnuki ter v prisotnosti drugih 
sorodnikov, družinskih prijateljev ter ob pesmih, ki so jih iz-
vajale pevke in pevci zasedbe Pšenični klas z Viher, pospre-
mili v poročno dvorano, kjer sta si zakonca Kozole ponovno 
izmenjala prstana. Pooblaščenec krške upravne enote Franc 
Bogovič in matičarka Tatjana Kaplan, ki sta vodila poročni 
obred, pa sta bisernima zakoncema zaželela še veliko prijet-
nih, predvsem pa zdravih skupnih let.  B.M.

Zakonca Marija in Leopold Kozole sta ponovno stopila 
pred matičarja.

Sladkorna bolezen in debelost
ČATEŽ OB SAVI – 14. november je posvečen svetovnemu dnevu sladkorne bolezni in to je čas, ko se 
javnost seznanja o sladkorni bolezni, njenem nastanku, zdravljenju, zdravi prehrani in o pomenu te-
lesne dejavnosti. Vsako leto je svetovni dan sladkorne bolezni osredotočen na tematiko, ki ji posveča 
posebno pozornost, letos je posvečen temi, kako premagati debelost in s tem preprečevanju sladkorne 
bolezni.  Sladkorni bolniki v Sloveniji praznujejo letos 50-letnico organiziranega dela, Društvo sladkor-
nih bolnikov Posavja-Brežice pod zavzetim vodstvom predsednika Ivana Živiča pa 14 let in je eno iz-
med 39. društev v Sloveniji, v vsa slovenska društva pa je včlanjenih 17. 000 državljanov.

14. srečanja sladkornih bolni-
kov Posavja se je udeležil tudi 
predsednik Zveze društev di-
abetikov Slovenije Janko Ku-
šar, ki je v slavnostnem go-
voru povedal, da si, ko je 
slovensko društvo diabetikov 
začelo pred 50. leti delovati, 
nihče ni predstavljal, da bo 
sladkorna bolezen tako hitro 
naraščala, saj je sladkorna 
bolezen celo epidemija 21. 
stoletja. Po podatkih Medna-
rodne zveze za diabetes živi 
s to boleznijo že več kot 200 
milijonov ljudi, v Sloveniji je 
znano število 100.000, prav 
gotovo pa je bistveno večje, 
po ocenah se število bolnikov 
v državi poveča za 3.000 do 
3.500 na leto; skoraj 50 od-
stotkov ljudi s sladkorno bo-
leznijo tipa 2 pa se ne zave-
da, da so oboleli. Zlasti je 
skrb zbujajoč pojav sladkor-
ne bolezni pri otrocih in mla-
dini, kar pogojuje slaba tele-
sna aktivnost, sedenje pred 
TV sprejemniki in računalniki 
in hitra, nezdrava prehrana, 
stres, seveda pa prav tako ni 
zanemarljiv faktor dednosti. 
Zato ob 50. letnici organizi-
ranega dela sladkorni bolni-
ki v Sloveniji upravičeno pri-
čakujejo, da se bodo začele 
resne in odgovorne pripra-

ve za sprejem nacionalne-
ga programa varstva sladkor-
nih bolnikov, ki ga pripravlja 
posebna delovna skupina pri 
Ministrstvu za zdravje RS, v 
kateri sodelujejo tudi pred-
stavniki ZDSB.
 
Pri pripravi vsebinskega dela 
strokovnega srečanja je so-
delovala Diabetološka am-
bulanta Bolnišnice Brežice 
s strokovno temo Spremi-
njajmo sladkorno bolezen, 
s ciljem posredovati sporo-
čilo, da so preproste in poce-
ni spremembe življenjskega 
sloga zelo učinkovite za pre-
prečevanje ali vsaj zmanjše-
vanje tveganj resnih osebnih 
in družbenih posledic - s po-
večanjem telesne dejavnosti 
in z bolj zdravimi prehranje-
valnimi navadami.

Če spomnimo: sladkorna 
bolezen je kronična bole-
zen, ki se pojavi, če trebuš-
na slinavka ne proizvaja do-
volj inzulina ali če tega telo 
ne more učinkovito porabi-
ti. Neustrezno izločanje in-
zulina, njegova neustrezna 
poraba ali kombinacija obo-
jega povzročijo povišano ra-
ven glukoze v krvi. Poznamo 
dva glavna tipa sladkorne bo-

lezni – tip 1 in tip 2, tretji tip 
diabetesa se pojavlja v neka-
terih primerih nosečnosti, ki 
običajno po koncu nosečnosti 
izgine. Kratkoročne in dol-
goročne posledice sladkorne 
bolezni vključujejo bolezni 
srca in ožilja, bolezni ledvic, 
živčevja in očesne bolezni. 
Sicer pa so predavanja nave-
zovali Darja Mandžuka, uči-
teljica razrednega pouka in 
tajnica društva, mag. Hrvoje 
Oršanič, Andreja Širca Čam-
pa, univ.dipl. inž. in Vanda 
Kostevc Zorko, dr.med.

Srečanje je bilo hkrati pri-
ložnost za podelitev plaket 
aktivnim članom društva. 
Bronaste so prejeli: Bran-
ka Bjegović, Stane Resnik, 
Franc Fric, Marija Boltin, 
Darja Mandžuka, dipl. med. 
sestre Darinka Ogorevc, Ire-
na Detiček, Ika Makselj, Vla-

dimira Tomšič in med.s. Moj-
ca Švab, Ljudmila Petan, 
Ivanka Gerjevič, Anton Jaz-
bec in Vid Omerzu; srebrne 
plakete so prejeli Vida Cim-

peršek, Anica Rimc, Janez 
Arh, Anita Medvešek, Joži-
ca Pirš, Ivan Fekonja, Rado 
Umek in Ludvik Hren: zlati 
plaketi sta prejela Herman 
Pregelj, posmrtno, sprejela 
jo je žena Marija, in Marjan 
Piltaver, posebno priznanje 
ob 50-letnici Zveze društev 
diabetikov Slovenije pa je 
prejel predsednik Društva di-
abetikov Posavje Ivan Živič.

S kulturnim programom so 
številne navzoče navduši-
li člani Tamburaškega orke-
stra Oton Župančič Artiče s 
solistoma Elizabeto in Dra-
gutinom Križanić ter učen-
ci Osnovne Šole Brežice pod 
mentorstvom Zinke Škofca. 
Srečanje sta s pozdravnim 
govorom počastila tudi krški 
in brežiški župan Franc Bo-
govič in Ivan Molan, sevniški 
Kristijan Janc pa je zaradi 

obveznosti naslovil pisne do-
bre želje z opravičilom.  

N. Jenko S.

Dobitniki plaket in priznanj, foto: Foto Rožman

Svečanost ob koncu in 
začetku mandata   
PODBOČJE – Na tamkajšnji Turistični kmetiji Hribar je v sredo, 
8. novembra, potekala svečanost ob zaključku prejšnjega in za-
četku novega mandata sveta KS Podbočje. Dosedanji predsednik 
sveta KS Ivan Urbanč se je zahvalil sodelavcem, s katerimi je v 

osmih letih uspešno zaključil številne projekte, uspešno delo pa 
je zaželel tudi novemu svetu KS, v katerem je med 13-imi kar 
devet novih svetnikov. Ti so še pred tem na ustanovni seji za no-
vega predsednika sveta izvolili Darka Kodriča, za podpredsedni-
ka pa Janeza Barbiča. Kodrič je ob tem povedal, da bo v bodoče 
težko nadaljevati dosedanje uspešno delo krajevne skupnosti, 
poleg urejanja infrastrukture pa želi narediti nekaj več tudi gle-
de oživljanja družabnega življenja v kraju. Med večjimi projek-
ti sta predvsem nadaljevanje obnove Podbočja in izgradnja nove 
mrliške vežice. Svečanosti in družabnega srečanja so se udeleži-
li tudi poslanec Stane Pajk, krški župan Bogovič in podžupanja 
Somrakova, predstavniki občinske uprave, sosednjih krajevnih 
skupnosti, društev, osnovne šole, župnije in ostali, kakor koli po-
vezani z delom krajevne skupnosti. Večer so popestrili ansambel 
Majolka, Mladi harmonikarji in otroški zbor Angelčki. P.P.

Ivana Urbanča in Martina Kodriča (na desni) je na čelu 
podboške KS nasledil Darko Kodrič (levo).
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JUBILEJNA PRIKOLICA – Pričujoča fotografija je dokaz 
pridnega in vestnega dela vseh zaposlenih v TPV 
Prikolice d.o.o. Brežice, kjer so v petek, 3.11., izdelali 
že 10.000-i kos avtomobilske prikolice v letošnjem letu. 
To je svojevrsten uspeh, saj so s tem lansko proizvodnjo 
presegli za več kot 100 %. T.S.

Konferenca o vzpodbujanju inovativnosti v Posavju

Bolj izkoristiti priložnosti, 
ki jih nudi država

Namen konference je bil, kot 
pove že njen naslov, vzpodbu-
diti inovativnost v regiji, “se 
pravi, da se podjetniki orga-
nizirajo in bistveno bolj izko-
ristijo priložnosti, ki jih država 
nudi skozi razne razpise za raz-
iskave in razvoj,” je povedal 
direktor Tehnološkega centra 
Posavja Franc Češnovar. Kar 
številni udeleženci konferen-
ce iz vrst posavskega gospo-
darstva, šolstva in javne upra-
ve so prisluhnili predstavniku  
ministrstva za gospodarstvo 
mag. Janku Burgarju, direk-
torici tehnološke agencije Slo-

venije dr. Marti Svetina, Češ-
novarju (predstavil je projekt 
Širitev mreže raziskovalcev in 
razvojnikov Posavju, ki je letos 
financiran iz neposrednih regi-
onalnih spodbud), Mateji Jure-
čič iz Podjetniškega centra Kr-
ško, Saši Maechtig iz Likovne 
akademije Ljubljana, Branku 
Kosu iz podjetja INO Brežice 
in Jožetu Leskovarju iz Ko-
staka Krško.

Čeprav je inovativnost tež-
ko merljiva kategorija, Češ-
novar meni, da smo v Posav-
ju glede tega pod slovenskim 
povprečjem. “Tudi sicer go-
spodarsko zaostajamo za 

povprečjem, poleg tega pa 
pri nas še ni univerze, vi-
sokošolske ustanove pa šele 
nastajajo,” meni Češnovar. 
“Vendar pa je tudi v Posav-
ju nekaj podjetij, ki na svo-
jem segmentu dosegajo do-
bre rezultate in so po nivoju 
znanja v vrhu ne le Sloveni-
je, ampak tudi Evrope. Temu 
želimo vsi slediti.” Poleg pri-
merov dobrih praks iz tuji-
ne sta na konferenci dosež-
ke posavske inovativnosti, 
pri katerih je sodeloval tudi 
Tehnološki center Posav-
ja, predstavili podjetji INO 
Brežice (razvoj mulčerjev 
za kmetijstvo in komunalo) 
in Kostak Krško (razvoj teh-
nologije za odstranjevanje 
plavja in usedlin iz akumula-
cijskih jezer).

Tehnološki center Posavja 
deluje od leta 2004 in je, kot 
pravi Češnovar, v tem času 
realiziral že kar nekaj pro-
jektov in pridobil potrebno 
znanje, s katerim pomaga 
podjetjem realizirati njiho-
ve ideje. “Tehnološki center 
Posavja je posrednik med in-
štitucijami znanja, to je uni-
verzami, fakultetami in inšti-
tuti, ter podjetji. Predvsem 
gre tu za mala in srednja 
podjetja, ki se sama težje 
znajdejo, večja podjetja pa 
imajo dovolj velik kadrovski 
potencial, da to sama uredi-
jo,” pojasnjuje Češnovar. 

P. Pavlovič

Božidar Resnik, predsednik uprave 
Kostaka Krško: “Inovativnosti v na-
šem podjetju dajemo velik pouda-
rek, od obnovljivih virov energije, ki 
so vgrajeni v našo poslovno zgradbo, 
do projekta, ki ga danes predstavlja-
mo na konferenci. Z njim rešujemo 
problem plavja in usedlin za akumu-
lacijskimi jezovi. Projekt bo trajal 
leto in pol, ovrednoten je na 350 mio 
SIT, država pa ga bo financirala 40-

odstotno. Vanj so poleg Kostaka vključeni še podjetje Timi, 
Tehnološki park Posavje in mariborska Fakulteta za gradbe-
ništvo. Inovativnost spodbujamo predvsem s plačili izobraže-
vanj, tudi z določenimi stimulacijami, pri Agenciji RS za razis-
kovalno dejavnost imamo registrirano razvojno skupino.” 

Udeleženci konference o spodbujanju inovativnosti

Franc Češnovar

Branko Kos, direktor INO Bre-
žice: “V našem podjetju ima 
inovativnost zelo pomembno 
vlogo, z inovativnimi konstruk-
cijskimi rešitvami že dolga leta 
tekmujemo na evropskem trgu. 
Skupaj s Tehnološkim centrom 
Posavja smo razvili dva pro-
jekta: rotacijski mulčer in dvo-
spiralni rotor za mulčer. Eden 
od teh mulčerjev je tudi v pa-
tentni prijavi, tako da bomo 

svoje znanje tudi na ta način zaščitili. Inovativnost v pod-
jetju spodbujamo na razne načine: z dodatnim izobraževa-
njem, z nagrajevanjem za kakovost in inovativnost, vse v 
okviru svojih zmožnosti.”

Ustanovljen Svet regionalnih 
gospodarskih zbornic
LJUBLJANA - 8. novembra so se sestali vsi direktorji območnih 
gospodarskih zbornic in ustanovili Svet regionalnih gospodar-
skih zbornic. Namen ustanovljenega sveta je usklajevati delo 
mreže regionalnih zbornic v okviru GZS in na ta način pove-
čati njihovo učinkovitost v korist gospodarstva. Svet regional-
nih zbornic bo prednostno osredotočen na usklajevanje glede 
zastopanja in koordiniranja interesov gospodarstva v zvezi s 
spodbujanjem skladnega regionalnega razvoja, zagotavljanja 
enakovredne zbornične podpore gospodarstvu na celotnem 
območju Slovenije, koordinacije in priprave skupnih projek-
tov za koriščenje EU virov, pomembnih za gospodarski razvoj 
regij, enotnega pristopa pri zastopanju v ekonomsko social-
nem dialogu in  zakonodajnem področju na regionalnem in 
nacionalnem nivoju. Svet regionalnih gospodarskih zbornic si 
bo  prizadeval za učinkovito delo in sodelovanje znotraj GZS 
in z  vsemi ostalimi institucijami na nacionalnem nivoju, ki 
imajo za cilj trajnostni razvoj. 

KRŠKO - Regija Posavje po inovativnosti zaostaja za slovenskim povprečjem, kljub temu pa je tudi pri 
nas nekaj inovativnih in tudi na evropskem trgu uspešnih podjetij. To je ena od ugotovitev konferen-
ce o vzpodbujanju inovativnosti v Posavju, ki je v sredo, 8. novembra, potekala v krškem Kulturnem 
domu, organiziral pa jo je Tehnološki center Posavja – Techpo v sodelovanju z Regionalno razvojno 
agencijo Posavje in Podjetniškim centrom Krško.

Izdelki in pridelki s posavskega podeželja
KRŠKO – Predstavnici Centra za razvoj podeželja Posavje Darja Planinc in Anita Radkovič sta prejšnji 
teden v prostorih centra predstavili projekt Evidentiranje, analiziranje in strateško načrtovanje razvo-
ja izdelkov in pridelkov s posavskega podeželja. 

Naročnica projekta je bila 
Razvojna agencija Posavje, 
njen izvajalec pa Center za 
razvoj podeželja Posavje, ki 
deluje že tretje leto, vendar 
še nima redno zaposlenih ka-
drov. Za izvajanje projektnih 
aktivnosti vključujejo zuna-
nje sodelavce in za izpeljavo 
dejavnosti, ki so bile izpelja-
ne v minulem obdobju, so ob-
likovali projektno skupino. Ta 
se je vključila v evidentiranje 
izdelovalcev in pridelovalcev 
rokodelskih in kmetijskih pro-
izvodov.  

Vodja projekta Darja Pla-
ninc je ob tem podrobno na-
nizala, kako je potekalo delo 
na terenu, s kakšnimi težava-
mi so naleteli v začetku in ko-
liko pomoči so bili deležni od 

lokalnih prebivalcev. Nave-
dla je, da je strategija zaje-
mala analizo obstoječih nači-
nov trženja in promocije ter 
opredelila trženje teh izdel-
kov ali proizvodov v prihod-
nje. Naloge so se lotili s po-
sebnimi evidenčnimi listi in na 
terenu obiskali 48 rokodelcev 
in 28 pridelovalcev, ki izdelu-
jejo oz. proizvajajo za trg ali 
pa le za lastne potrebe. Izka-
zalo se je tudi, da ni organi-
ziranega skupnega trženja in 
promocije. Po besedah Pla-
ninčeve ponuja posavsko po-
deželje številne možnosti, 
vendar pa njihovo odkrivanje 
ni enostavno, saj zahteva ve-
liko truda, pregovarjanja, do-
govarjanja in sodelovanja. V 
nadaljevanju pa je še pove-
dala, da so želeli s projektom 

prepoznati in zapisati tradi-
cijo nekega znanja. Med evi-
dentiranimi proizvodi bi žele-
li izbrati tiste, ki bi bili tako 
tržno zanimivi, da bi se lah-
ko v nadaljevanju razvili v iz-
delke višje kakovosti. Anketa, 
ki so jo izvedli med posavski-
mi podjetji in organizacija-
mi, je pokazala, da je v njih 
kar 61-odstotno prisotna kul-
tura poslovnega obdarovanja 
in v tem vidijo tisti potenci-
al, kamor bi lahko plasirali te 
izdelke.

Anita Radkovič, etnologinja 
in kulturna antropologinja, 
pa je predstavila evidentira-
ne izdelke, ki so jih razvrstili 
v štiri tematske skupine in jih 
opredelili kot vezenine, lon-
čarske  in pletarske izdelke 

ter živilske proizvode. Veze-
nine so tako zajemale najraz-
ličnejše prte, prtičke, stenske 
prte, zavese ali posteljnino. 
Med lončarske izdelke spa-
dajo vrči, potičnice, lonče-
ne sklede in podobno. Pletar-
ski izdelki, ki so bili predmet 
evidentiranja, pa so pehar-
ji, košare, koši in še ostali, 
ki se jih plete iz najrazličnej-
ših materialov, od šibja, lič-
kanja, trave, srobota ali tudi 
slame; v to kategorijo so uvr-
stili tudi papirnato cvetje. Ži-
vilskih proizvodov je kar pre-
cej, mednje spadajo med, 
suhomesnati, mlečni, kruhni 
in drugi izdelki iz žit ter iz-
delki iz predelanega sadja ali 
zelenjave. Kot je še poveda-
la Radkovičeva, so se na te-
renu srečevali z vse mogoči-

mi izrazi za te izdelke, ki jih 
je vredno zapisati in ohraniti 
kasnejšim rodovom, saj se v 
njih prepozna tudi vpliv dru-
gih narodov. Navedla je ne-
kaj zanimivih primerov, kot so 
pojstelnik, zapojstelnik, ko-
perdekne, tištofi in tištohi.

Seveda pa je prisotne med 
potekom predstavitve projek-
ta spremljala zanimiva raz-

stava izdelkov in pridelkov, ki 
je kot napoved za skorajšnjo 
uresničitev načrtov za bližnje 
novoletno obdarovanje, izob-
likovala tudi zastavljene cilje 
za koriščenje sredstev iz na-
slova Leader, ki bodo kot nova 
razvojna sredstva omogočila 
še dodatne aktivnosti za ino-
vativne projekte na posav-
skem podeželju. 

M. Kalčič M. 

Darja Planinc in Anita Radkovič
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V Vipap Videm Krško 
obnovljeni  elektrofilter na 
kotlu K4
Obnova elektrofiltra EF K4, ki je potekala v septembru in oktobru, je za-
ključena. Kotel K4 je začel obratovati s polno obremenitvijo že 17. okto-
bra 2006, kar 14 dni pred predvidenim rokom.

Oprema iz zaustavljenega obrata 
za proizvodnjo celuloze naprodaj

VIPAP že drugič organiziral tržno 
konferenco

Osnovni problem elektrofil-
tra EF K4 je bila iztrošenost 
opreme, saj so bile na pri-
mer sevalne elektrode stare 
več kot 20 let. Večino zasta-
rele opreme smo odstranili 
in vgradili novo. Namestili 
smo tudi novo streho, na ka-
tero je obešen nov emisijski 
sistem s cevmi in emisijski-
mi elektrodami ter utežmi. 
Oba elektrodna sistema sta 
sedaj posodobljena z novim 
sistemom stresanja. Pregle-
dali in obnovili smo tudi ob-
stoječe visokonapetostne 
usmernike. Prav tako je nov 

regulator za krmiljenje z di-
gitalnimi izhodi za tok, nape-
tost in število isker na filtru. 
Med izvajanjem del na elek-
trofiltru EF K4 je kotel K4 
deloval s 40 odstotno zmog-
ljivostjo preko elektrofiltra 
EF K3.
Investicija vključuje tudi 
vgradnjo naprav za trajno 
spremljanje oziroma stalne 
meritve emisij dimnih plinov 
iz K4. Celoten sistem tako 
imenovanega obratovalnega 
monitoringa, katerega zagon 
je predviden v marcu 2007, 
bo omogočal trajne meritve 

Za prodajo opreme iz obra-
ta za proizvodnjo celulo-
ze smo pooblastili agenta, 
in sicer ameriško podjet-
je Acme Surplus Machine-
ry Inc ter švedsko podjetje 
Ekman Equipment AB (po-
nudbo si je mogoče ogle-
dati na spletni strani http:
//www.vipap.com/). Z de-
montažo opreme še nismo 
pričeli, saj si jo morebitni 
kupci želijo ogledati takšno, 
kot je bila, ko je še obrato-
vala. Do sedaj smo iz celo-
tnega sistema odstranili vse 
kemikalije in obrat očisti-
li. Izgrajenih je bilo le ne-
kaj manjših delov, ki niso 
bistvenega pomena za teh-
nološko celovitost opreme.

Že pred zaustavitvijo obrata 
in po njej je bilo veliko ob-

iskov in ogledov, vendar z no-
benim od interesentov še ni 
prišlo do konkretnega dogo-
vora. Med zainteresiranimi 
je bilo tudi švedsko podjetje 
Domsjö Fabriker AB, ki proiz-
vaja viskozno celulozo, alko-
hol in lignosulfonate. Pred-
stavniki tega podjetja so se 
pogovarjali tudi s predstav-
niki občine Krško, podjetni-
škega centra v Krškem ter 
predstavniki nekaterih dru-
gih podjetij in državnih inšti-
tucij (GEN energija, GG Novo 
mesto, Urad RS za tuje in-
vesticije, Direktorat za oko-
lje na Ministrstvu za okolje 
in prostor). Po skrbni anali-
zi vseh pridobljenih informa-
cij so nas obvestili, da preob-
likovanje obstoječega obrata 
v tovarno viskozne celuloze 
ni zelo obetajoče. Kot glav-

V podjetju VIPAP VIDEM KR-
ŠKO smo 19. in 20. oktobra 
gostili 34 poslovnih part-
nerjev, od tega 22 iz Evro-
pe. Konference so se udele-
žili pomembnejši prodajni 
agenti, ki pokrivajo večino 
držav EU ter Srbijo in Črno 
goro.
Tudi tokrat je bil osnovni 
namen konference izmenja-
va informacij med nami kot 
proizvajalcem in našimi pro-
dajnimi agenti, ki zagotovo 
najbolje poznajo trenutno 
situacijo in trende na trgih, 
ki so za nas zanimivi. V raz-
pravi so bili izraženi različ-
ni pogledi in razmišljanja v 
zvezi z prisotnostjo naše to-
varne na evropskem trgu pa-
pirjev, kar nam bo vsekakor 

v pomoč pri usmeritvah in na-
črtovanju nadaljnjega razvo-
ja podjetja. Po sami kon-
ferenci smo imeli še vrsto 

koncentracije ogljikovega 
oksida, dušikovih oksidov, 
žveplovih oksidov in kisika, 
trajno meritev koncentra-
cije prahu ter trajno meri-
tev pretoka, temperature in 
tlaka dimnih plinov. Sistem 
bo tako omogočal  avtomat-
sko vrednotenje emisij sno-
vi v zrak in pripravo vseh 
potrebnih poročil, kot jih 
narekujejo veljavni pred-
pisi. Podoben sistem traj-
nih meritev emisij v zrak 
bo istočasno vgrajen tudi na 
plinskem kotlu K6.

operativnih sestankov s po-
sameznimi agenti.

ni razlog za to so navedli 
potrebo po velikih vlaga-
njih v ekologijo, izpostavi-
li pa so tudi vprašanje vi-
sokih stroškov za energente 
in kompleksnost trga lesa. 
Obrat si je ogledala tudi 
delegacija indijske tovar-
ne papirja Seshasayee Pa-
per and Boards Ltd, ki je iz-
delala analizo tehnološkega 
postopka in opreme zaradi 
možnosti preselitve tovar-
ne v njihov obrat za proiz-
vodnjo celuloze v Maleziji. 
Zaradi visokih stroškov de-
montaže, transporta in iz-
trošenosti določenih delov 
opreme v Krškem so od pro-
jekta odstopili.

Peter Drakulić
referent za odnose 

z javnostmi

KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200ZNANJE IN RAZVOJ 
ODPIRATA POT V 
PRIHODNOST
Znanje nam širi obzorje, odpira nova vrata, nas povezuje in bogati.  Predstavlja nam mož-
nost, da v podjetju razvijamo intelektualni kapital, da smo korak pred drugimi in ustvar-
jamo dodano vrednost. Ustanovitev razvojno raziskovalne skupine, inovacija pri sistemu 
ogrevanja in hlajenja poslovne stavbe ter razvojno raziskovalni projekt Razvoj tehnologi-
je za odstranjevanje plavja in usedlin pred akumulacijskimi jezovi so primer, kako smo se 
vzpodbujanja inovativnosti, uporabe znanja ter razvojnih projektov lotili v Kostaku.  

V Kostaku se zavedamo, da le 
z znanjem, novimi metodami 
dela ter izobraževanjem lah-
ko dosežemo dolgoročno rast 
in razvoj. Zato spodbujamo za-
poslene k nenehnem izpopol-
njevanju znanja in zvišujemo 
izobrazbeno strukturo na vseh 
nivojih in področjih dela. Kar 
pet naših zaposlenih se ob delu 
izobražuje na podiplomskem 
študiju za pridobitev znanstve-
ne magistrske izobrazbe. Poleg 
tega pa aktivno sodelujemo pri 
ustanavljanju novih fakultet v 
Posavju.

Razvojno raziskovalna skupi-
na v Kostaku

V želji po še boljši uporabi zna-
nja smo v letošnjem letu usta-
novili razvojno raziskovalno sku-
pino. Prijavili smo jo na Javno 
agencijo za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije ter v 
mesecu oktobru dobili ugodno 
rešitev vloge. S tem je naša raz-
vojno raziskovalna enota vpisa-
na v evidenco izvajalcev razisko-
valne in razvojne dejavnosti pri 
omenjeni agenciji, naši visoko 
izobraženi kadri pa so registri-
rani kot posamezni raziskoval-
ci. S tem je Kostak postal šesto 
podjetje v Posavju, ki ima lastno 
raziskovalno enoto. 

Cilji in naloge naše razvojno 
raziskovalne enote so razvija-
nje novih storitev, tehnologij 
in postopkov ter uvajanje po-
membnih izboljšav v obstoje-
če storitve, procese in postop-
ke.  V omenjeni razvojni enoti 
bomo izvajali različne raziska-
ve in analize ter razvijali nova 
znanja, predvsem na dejavno-
stih varovanja okolja, gradbe-
ništva, energetike, informatike 
in komunikacijskih tehnologij 
ter razvoja kadrov. S povezo-
vanjem z različnimi fakultetami 
bomo skrbeli za hitrejši pretok 
visoko strokovnega in akadem-
skega znanja v gospodarstvo in 
skupaj iskali konkretne prak-
tične ideje in izboljšave. Poleg 
tega nam to prinaša dodatno 
prednost, saj se obetajo spre-
membe na davčnem področju, 
ki prinašajo davčne olajšave za 
investicije v razvoj in raziskave. 
Vlaganje v razvoj bo tudi s tega 
vidika čedalje bolj pomembno 
in smiselno. Z razvojno razisko-
valno enoto bomo lahko v več-
ji meri sodelovali tudi na javnih 
razpisih za pridobivanje nepov-
ratnih sredstev, katerih namen 
je pospeševanje razvoja in ino-
vacij v gospodarstvu.

Z razvojnim projektom prido-
bili nepovratna sredstva Struk-
turnih skladov Evropske unije

Danes se veliko govori o tem, da 
ni dovolj samo imeti idejo, za-
misel, nov proizvod. Pomemb-
no je, da pred tem prepoznamo 
priložnost oz. potrebo na trgu 
in znanje pretvorimo v podjet-
niško idejo. V Kostaku nas je 
iskanje novih, inovativnih re-
šitev ter tržnih niš v letošnjem 
letu spodbudilo, da smo začeli 

z razvojem tehnologije za odstra-
njevanje plavja in usedlin pred 
akumulacijskimi jezovi. 

Z novo storitvijo želimo odstra-
njevati plavje in usedline v aku-
mulacijskih jezovih, ki so ali pa še 
bodo nastali ob izgradnji hidroe-
lektrarn na spodnji Savi. Očiščen 
vodotok bo tako pripomogel k ne-
motenem delovanju vseh hid-
roelektrarn v verigi. Poleg tega 
bomo trgu ponudili sekundarni iz-
delek, saj bomo iz zbranega plav-
ja biološkega izvora s tehnološki-
mi postopki pridobivali kompost, 
naravno gnojilo. V skladu z našo 
skrbjo za urejeno in čisto okolje 
pa bomo s tem prebivalcem v po-
rečju Save zagotovili tudi boljšo 
kvaliteto bivanja. 

Z omenjenim projektom smo se 
v mesecu maju pogumno prija-
vili na razpis Ministrstva za go-
spodarstvo - Spodbujanje raz-
voja inovacijskega okolja za 
neposredne spodbude za skup-
ne razvojno-inovacijske projek-
te v letih 2006 in 2007. Razpis-
ni kriteriji za pridobitev sredstev 
so bili zelo ostri, saj je bila pod-
laga zanj enoten programski do-
kument, ki je osnova za struk-
turne sklade Evropske unije. 
Eden izmed pomembnejših krite-
rijev je bila pomembnost razvoj-
nega projekta ter kakovost prija-
vitelja z vidika poslovanja in rasti 
podjetja. Najbolj pomembna pa 
je bila do-
bra vsebi-
na, ino-
v a t i v n a 
ideja ter 
dobra re-
šitev pro-
b l e m a , 
torej pro-
jekt, ki 
prepriča. 
Pomemb-
no je bilo 
tudi po-
vezovanje 
s partner-
skimi podjetji, z institucijami 
znanja, tehnološkimi centri in 
univerzami. Na projektu smo se 
povezali s podjetjem Timi, s Teh-
nološkim centrom Posavja ter z 
Univerzo v Mariboru. Naše dobro 
sodelovanje je dokaz, da zdru-
žujemo in nadgrajujemo znanje 
ter iščemo sinergije med gospo-
darstvom in razvojnimi institu-
cijami. 

V mesecu juliju je komisija iz-
med 48 prijav izbrala 9 projek-
tov, ki bodo skupaj prejeli 2,19 
milijarde tolarjev nepovratnih 
sredstev. Država bo tako so-
financirala razvojne projekte 
podjetij Seaway group, Iskra-
tel, Predilnice Litija, Niko, AET, 
Savatech, Julon, Rotomatika, z 
velikim veseljem in ponosom pa 
je med prejemniki sredstev tudi 
Kostak. Zneski odobrenih sred-
stev posameznih projektov se 
gibljejo med 154 in 350 milijoni 
tolarjev. Med množico prispelih 
vlog (preko 40 jih je bilo) smo 
bili eno izmed devetih podje-
tij, ki smo uspeli pridobiti sred-
stva. To je zagotovo velik uspeh 

in priznanje, da v našem delu 
tudi drugi prepoznajo velik 
potencial. Andrej Kitanovski, 
direktor direktorata za pod-
jetništvo pri gospodarskem 
ministrstvu je povedal, da so 
dobljena sredstva na razpisu 
pravzaprav smotrna naložba 
države v podjetja, kjer so za-
znali poseben preboj. Ta sred-
stva podjetju omogočajo na-
daljnjo rast in razvoj, odprtje 
novih delovnih mest, višjo do-
dano vrednost izdelkov ter 
globalno konkurenčnost. 

Višina odobrenih nepovratnih 
sredstev za projekt je 154,7 mi-
lijonov tolarjev, kar predstavlja 
44% vrednosti celotnega projek-
ta. Sredstva bomo z ministrstva 
pridobivali na podlagi natanč-
nih in zelo podrobnih faznih po-
ročil o delu. V začetni fazi je 
zelo pomembna aktivnost raz-
iskav in razvoja, zato najprej 
pripravljamo analizo obstoje-
čega stanja ter pridobivamo in-
formacije in podatke, ki so že 
zbrani s tega področja. Zbiramo 
rezultate že opravljenih analiz 
o reki Savi in njeni tokovih, se-
dimentih, o plavju, ter podobne 
analize na reki Dravi in v tujini, 
ki bodo lahko služili kot osnova 
našim nadaljnjim raziskavam. V 
sodelovanju z Univerzo v Mari-
boru smo se lotili tudi prvih raz-
iskav vode v reki Savi. Vzeli smo 
že nekaj vzorcev, s kemijskimi 

in mikrobiološkimi raziskavami 
usedlin pa bomo ugotovili se-
stavo mulja, ki ostane po sese-
danju. Pri tako velikem projek-
tu kot je gradnja hidroelektrarn 
na spodnji Savi in tako velikem 
poseganju v okolje bodo te raz-
iskave zelo pomembne in širše 
uporabne. Lahko bodo služile 
tudi kot osnova za nadaljnje 
raziskovanje analiz vodnih to-
kov, analizo vpliva jezov na 
podtalnico, na vodooskrbo ipd.

Omenjeni projekt smo kot do-
ber primer inovativnosti, upo-
rabe znanja ter spodbujanja 
razvojnih idej prejšnji teden 
predstavili na konferenci o 
Vzpodbujanju inovativnosti v 
Posavju. Pokazali smo, kako 
lahko približamo znanost in 
raziskave lokalnemu podjetni-
štvu, iščemo potencial regije in 
prispevamo k razvoju na znanju 
temelječe družbe. Z novimi vi-
soko strokovnimi delovnimi me-
sti, z razvojem novih tehnologij 
in spoznanj ter s povečevanjem 
dodane vrednosti pa prispeva-
mo tudi k razvoju regije.

Na razvojnih projektih sodelujemo s partnerskimi 
podjetji in raziskovalnimi institucijami.
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Rak materničnega vratu 
v občini Brežice
Dr. Maja Primc Žakelj, dr. med. in dr. Vesna Za-
dnik, dr. med. (Onkološki inštitut) sta v letu 2006 
izdelali študijo z naslovom »Pojavljanje raka v ob-
čini Brežice v primerjavi z ostalo Slovenijo«. Na-
ročnika študije sta občina Brežice in Agencija 
za radioaktivne odpadke. Izsledki študije so bili 
predstavljeni strokovni javnosti 02. oktobra 2006, 
vsem občanom pa 24. oktobra 2006.

REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA 
POSAVJE

Splošne ugotovitve te študije 
so, da se povečuje število bol-
nikov z rakom (pri obeh spolih) 
v občini Brežice od leta 1970 
dalje. Vendar je tako tudi pov-
sod drugje v Sloveniji, zato so 
podali splošno oceno, da je 
tveganje, ki ga ima prebiva-
lec(ka) občine Brežice, da bi 
zbolel za rakom, manjše od 
tveganja v celotni Sloveniji.

Pri pregledu pojavljanja raka 
po posameznih skupinah pa 
je študija pokazala, da ima-
jo prebivalke v občini Breži-
ce večje tveganje za rak ma-
terničnega vratu. Ugotovili so, 
da je v občini Brežice statistič-
no pomembno več raka mater-
ničnega vrata, kar pomeni, da 
opažene razlike niso slučajne.

Rak materničnega vratu je 
eden izmed tistih rakov, ki jih 
je možno v zelo visokem od-
stotku preprečiti  (do 90 %) 
z rednimi ginekološkimi pre-
gledi.

Z namenom, da bi zmanjšali 
zbolevanje žensk za to vrsto 
raka, so v Sloveniji v letu 2002 
pričeli z državnim programom 
ZORA, v okviru katerega so 
postavili cilj, da bi na tri leta 
pregledali vsaj 70 % žensk v dr-
žavi. Več o programu, name-
nih in ciljih lahko najdete na 
http://www.onko-i.si/zora/, 
dodatna pojasnila tudi preko 
elektronske pošte (ZORA@on-
ko-i.si) in na naslovu: Program 
ZORA, Program ZORA, Onko-
loški inštitut, Zaloška 2, 1000 
Ljubljana.
Pregledi so namenjeni pred-
vsem ženskam nad 35 leti sta-
rosti.

Osnovno sporočilo tega pro-
grama je, da se je možno iz-
ogniti nastanku raka ma-
terničnega vrata z rednim 
ginekološkim pregledom, pri 
katerem se odvzame bris ma-
terničnega vrata.

Pregled odzivnosti žensk na 
vabljenje na tovrstne redne 
preglede v občini Brežice je 
pokazal, da je odzivnost kata-
strofalno nizka (po prvih oce-
nah samo okoli 12 %), kar je 
najmanj v Posavju, več kot 
petkrat manj, kot v jugovz-
hodni Sloveniji in prav tako 
močno pod zastavljenim ci-
ljem programa ZORA. 

Vse to kaže na slabo obveš-
čenost žensk v občini Breži-
ce o tem, zakaj jih zdravstve-
na služba vabi na pregled, pa 
tudi o slabi prosvetljenosti in 
osveščenosti.

S tem prispevkom želimo ob-
vestiti vse v občini Brežice, 
Posavju in tudi širše, o tem 
javnozdravstvenem problemu. 
Vsekakor bo potrebna širša 
promocijska aktivnost, katere 
namen bo izboljšati osvešče-
nost in prosvetljenost občank, 
povečati odzivnost na vabila 
in seveda zmanjšati pojavlja-
nje tega raka vsaj na sloven-
sko povprečje.
Do takrat pa pozivamo, da se 
VSE ODLOČITE ZA GINEKOLO-
ŠKI PREGLED, če ga niste opra-
vile že tri leta ali več. 
NE ČAKAJTE! 

Pripravili:
Dušan Harlander
Doroteja Kuhar

Janja Jurečič

Posavska štipendijska shema 

Povečati želimo stopnjo 
izobrazbe v regiji
Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Brežice, Krško in Sevnica ter podjetji 
iz vseh treh občin že četrto leto zapored izvaja projekt Posavska štipendijska shema, ki je eden izmed 
prioritetnih projektov iz izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa 2001-2006. Problem Po-
savja kot manj razvite regije je nizka izobrazbena struktura, visoka in strukturna brezposelnost ter 
beg možganov. Reševanja teh težav smo se pred štirimi leti lotili s pilotnim projektom Posavska štipen-
dijska shema, ki se danes uporablja za vzpostavitev podobnih shem v desetih regijah. 

Diplomanti naj se 
vrnejo domov 

Ideja posavske štipendijske 
sheme ne izhaja iz social-
nih vidikov štipendiranja, 
ampak iz razvojnih vidikov 
in se je porodila na podla-
gi dveh ključnih vprašanj, ki 
si jih v Posavju zastavljamo 
zadnjih nekaj let in sicer:
• Kako ustaviti beg izobra-

ženega kadra iz Posavja – 
kako ga vezati na regijo?

• Na kakšen način omogo-
čiti gospodarstvu in ne-
gospodarstvu v Posavju 
dostop do izobraženega 
kadra?

Štipendijske sheme ponuja-
jo enega od odgovorov na 
ta vprašanja. Z njimi želi-
mo spodbuditi podjetja v 
regiji za kadrovsko štipen-
diranje, načrtovanje razvo-
ja kadrov in jim hkrati omo-
gočiti dostop do izobraženih 
kadrov. Ti bi se po konča-
nem šolanju vrnili v regijo, 
kar bi tudi zvišalo raven iz-
obrazbene strukture prebi-
valcev v regiji.

Kako izvajamo 
štipendijsko 
shemo 

Regionalna razvojna agen-
cija v juniju objavi javni 
poziv k oddaji vlog za iz-
bor gospodarskih in nego-
spodarskih subjektov v Po-
savsko štipendijsko shemo 
za naslednje šolsko leto. 
Podjetja, ki se prijavijo na 
javni poziv, opredelijo iz-
obrazbeno strukturo pre-
jemnikov štipendij, ki jih 
nameravajo štipendirati v 
sistemu Posavske štipendij-

ske sheme. 
V praksi to pomeni, da se 
podjetjem, ki se javijo na 
javni poziv in so izbrana, 
omogoči vključitev v sistem 
subvencioniranega kadrov-
skega štipendiranja. Tret-
jino sredstev za štipendijo 
zagotovi podjetje, tretjino 
občina v kateri ima podjet-
je sedež, preostalo tretji-
no pa zagotavlja Regionalna 
razvojna agencija Posavje. 
Višina štipendijskih sred-
stev, ki jih imamo v agenciji 

na voljo, so odvisna od vsa-
koletnega republiškega pro-
računa, kar nam onemogo-
ča, da bi štipendije vnaprej 
zagotovili za celotno obdo-
bje šolanja, temveč so po-
godbe o štipendiranju eno-
letne. 
Z namenom poenotenja in 
ureditve načina financira-
nja štipendij shem je delo-
vna skupina gospodarskega 
interesnega združenja re-
gionalnih razvojnih agencij 
(RRA GIZ)  oblikovala skup-
na izhodišča, ki so predmet 
pogajanj pri pripravi nove-
ga zakona o štipendiranju.

Pogoj za 
pridobitev 
štipendije

Pravico do štipendije lahko 
uveljavijo vajenci in dija-
ki, študentje višjih strokov-
nih šol in študentje visoko-
šolskih zavodov, ki so redno 
vpisani na dodiplomskih ali 
podiplomskih študijskih pro-
gramih z javno veljavnostjo 
doma ali v tujini, pri čemer 
je diplomo, če se izobražu-
jejo v tujini, možno po kon-
cu izobraževanja nostrifi-
cirati v Sloveniji. Pravico 

lahko uveljavijo, če se prija-
vijo na razpis in izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
• ob vpisu v prvi letnik po-

klicne oziroma srednje 
šole niso starejši od 18 
let oziroma ob vpisu v prvi 
letnik višješolskega ali vi-
sokošolskega izobraževa-
nja niso starejši od 26 let 
(starost kandidatov, ki pr-
vič vlagajo vlogo za uve-
ljavitev pravice do štipen-
dije, je glede na letnik in 
izbrani izobraževalni pro-

gram lahko ustrezno viš-
ja),

• so dosegli najmanj prav 
dober šolski uspeh – učen-
ci, vajenci in dijaki, ozi-
roma najmanj povprečno 
oceno 7,5 - študenti.

Višina štipendije
Višina osnovne štipendije 
znaša 20 % zajamčene plače 
v Republiki Sloveniji za va-
jence in dijake in 50 % za-
jamčene plače za študen-
te. Štipendija se v vsakem 
naslednjem letniku šolanja  
zviša za 5 % zajamčene pla-
če. Poleg tega so štipendisti,  
za uspeh upravičeni do po-
sebnega dodatka k štipendi-
ji in sicer največ do 19 % za-
jamčene plače. 

Šolsko leto Število štipendij

2003/2004

27 štipendij
11 podjetij
(3 nadarjeni s področja kulture, ki se 
izobražujejo v tujini)

2004/2005

35 štipendij
16 podjetij
(4 nadarjeni s področja kulture, ki se 
izobražujejo v tujini) 

2005/2006

46 štipendij
19 podjetij
(4 nadarjeni s področja kulture, ki se 
izobražujejo v tujini)

2006/2007

70 štipendij (od tega 35 novih)
27 podjetij
(9 nadarjenih s področja kulture, ki se 
izobražujejo v tujini)

Štipendistu, ki se izobražu-
je izven kraja stalnega biva-
lišča pripada dodatek k šti-
pendiji:
• za bivanje izven kraja 

stalnega prebivališča v vi-
šini 40 % zajamčene pla-
če,

• za bivanje najmanj 100 ki-
lometrov izven Slovenije v 
višini 60 % zajamčene pla-
če,

• če se dnevno vozi iz kraja 
stalnega bivališča na šola-
nje, za stroške prevoza za 
primestni ali medkrajevni 
promet z javnimi prevoz-
nimi sredstvi v višini cene 
dijaške oziroma študent-
ske mesečne vozovnice, 
vendar največ do 40% za-
jamčene plače.

Podiplomski študenti lahko 
prejemajo štipendijo dve 
leti za vsako stopnjo izobra-
zbe (VIII, IX), in sicer v višini 
100 % zajamčene plače v Re-
publiki Sloveniji.

Na koncu sledi 
pogodba
 
Komisija za izbor štipendi-
stov pregleda prejete vloge 
na razpis za štipendije ter 
predloži spisek kandidatov, 
ki izpolnjujejo pogoje pod-
jetjem, ki izberejo kandida-
te in jih predlagajo za preje-
manje štipendije.
Izbrani štipendist, Regional-
na razvojna agencija Posavje 
in podjetje sklenejo tripar-
titno pogodbo, kjer se  med 
drugim zavežejo, da  bo pod-
jetje  štipendista po konča-
nem študiju zaposlilo, vsaj za 
toliko časa, kolikor je dobival 
štipendijo v Posavski štipen-
dijski shemi. 
Poleg kadrovskih štipendij, 
pri katerih sodelujejo pod-
jetja, namenjamo posebno 
pozornost nadarjenim s po-
dročja kulture, ki se izobra-
žujejo v tujini. 

Pripravila:

Nataša ŠTERBAN BEZJAK
Vodja projekta

Rezultati projekta:

Ozarino izobraževanje Prospect
BREŽICE - V teh dneh (od 14. do 16. novembra) društvo Ozara 
Brežice v svojih prostorih organizira izobraževanje Prospect, 
namenjeno ljudem z izkušnjo duševne motnje ter njihovim 
svojcem in prijateljem. Posebnost izobraževanja Prospect je v 
tem, da temelji na principih vrstniškega izobraževanja, kar po-
meni, da udeležencem predavajo usposobljeni predavatelji, ki 
imajo tudi sami izkušnjo, podobno njihovi, in ne strokovnjaki, 
ki žal prepogosto izhajajo iz pozicije moči ter predpostavke, 
da ravno oni najbolje vedo, kaj je za določeno populacijo naj-
bolje. S tem zanemarijo pomembno vlogo izkušenj tistih, ki se 
soočajo s stisko, pa tudi pomen mehanizmov čustvenega raz-
bremenjevanja in medsebojne emocionalne podpore, katerim 
posveča Prospect osrednjo pozornost ter skrb. Program se izva-
ja v 12 evropskih državah, v Sloveniji pa ga organizira društvo 
Ozara, nacionalno združenje za kakovost življenja.  
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Teden vseživljenjskega 
učenja – slovenski praznik 
učenja
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je festivalsko zasnovana prireditev An-
dragoškega centra Slovenije in vse številčnejših izvajalcev po vsej Sloveniji, 
pa tudi zunaj državnih meja, s katero skušajo predstaviti ali poudariti raz-
lične vidike vseživljenjskega učenja. S številnimi (nad 3000) spremljajoči-
mi izobraževalnimi, predstavitvenimi, informativno-svetovalnimi, kulturnimi 
in družabnimi dogodki pomeni najvidnejšo promocijsko manifestacijo na po-
dročju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Na ta način opozarja slovensko 
javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih 
obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

V svetu, ki prinaša vsak dan 
kaj novega, v katerem se ko-
renito spreminjajo oblike 
sporočanja, zahteve na trgu 
dela pa tudi politični in soci-
alni okviri, se lahko uspešno 
znajdemo le z nenehnim spo-
polnjevanjem. Izobraževanje 
v šoli je le »velika priprava« 

na proces, ki traja vse življe-
nje. Učenje pripada vsem ge-
neracijam, ljudem vseh slo-
jev, na vseh ravneh in se 
pravzaprav začne že z roj-
stvom. 

Naloga TVU je prebuditi ra-
dovednost čim širšega kroga 
ljudi in jim omogočiti, da bi 
v predstavljenih programih in 
delavnicah odkrili kaj zase, 
da bi začutili veselje do osva-
janja novih znanj! Kadar koli 
se odločimo za izobraževa-
nje, spopolnjevanje, izbere-
mo pot v kakovostnejše živ-
ljenje.

Koordinatorstvo prireditev v 
Posavju je tako kot že vrsto 
let prevzela Ljudska univer-
za Krško. Letošnji enajsti Te-
den vseživljenjskega učenja 
pa je k sodelovanju priteg-
nil bogato paleto sodelujo-
čih, in sicer so se predstavili: 
Ekonomska in trgovska šola 
Brežice, Osnovna šola Breži-
ce, Krizni center za otroke in 
mladostnike Krško, Zveza pri-
jateljev mladine Krško, Cen-
ter za socialno delo Krško, 
Mladinski center Krško, Pod-
jetniški center Krško, Sveto-
valno središče Posavje in Za-
vod RS za zaposlovanje, OS 
Sevnica. 

Izvajalci prireditev so v me-
secu oktobru (večino v ted-
nu  med 16. in 22. oktobrom 
2006) vsem radovednim in 
ukaželjnim pripravili 50 pri-
reditev in tako v Posavje 
vnesli veselo, praznično raz-
sežnost. Zvrstilo se je kar ne-
kaj dnevov odprtih vrat, kjer 

so bile predstavljene dejav-
nosti kriznega centra, pod-
jetniškega centra, CIPS-a v 
Brežicah, svetovalnega sre-
dišča, Univerze za tretje živ-
ljenjsko obdobje ter knjiž-
nice na Srednji ekonomski 
in trgovski šoli Brežice. Prav 
tako se je bilo mogoče udele-
žiti delavnic ter športnih iger 
za otroke in starše ter si ogle-
dati razstavo fotografij Simo-
na Srečkovića. Zamudili pa 
nismo niti predstavitve štu-
dijskega krožka Rastemo sku-
paj z otroki, ki je osvetlila 
teme kot so partnerstvo, dru-
žina, otrok in mediji, samo-
podoba otroka, bonton ipd. 
 
Zadovoljne obraze obiskoval-
cev smo opazili tudi na otvo-
ritvi agencije Punkt v Sevni-
ci in informativnega kotička 
CIPS, na predstavitvi učnega 
podjetja v Brežicah ter pro-
gramov usposabljanj in izob-
raževanja brezposelnih oseb 
s strani Zavoda RS za zapo-
slovanje, OS Sevnica. 

Obiskovalci letošnjih prire-
ditev so lahko sodelovali na 
okrogli mizi, kjer je beseda 
tekla o prostovoljstvu v civil-
ni družbi in sodelovanju nev-
ladnih organizacij na tem po-
dročju, skupaj s svetovalci pa 

nato razmišljali o lastnih po-
klicnih in izobraževalnih in-
teresih ter spoznavali učne 
stile, ki se jih poslužujejo na 
poti do znanja. Pot nas je vo-
dila tudi na Center za social-
no delo, kjer so nam predsta-
vili program pomoči ljudem z 
dolgotrajno duševno stisko in 

nam omogočili prisostvovanje 
na srečanju skupine Palmarji 
in Magnolije.

Omeniti je potrebno, da je bil 
velik del prireditev namenjen 
prav letošnjem evropskem 
letu mobilnosti delavcev. Za-
vod RS za zaposlovanje, OS 
Sevnica je tako v sodelova-
nju s podjetji in inštitucija-
mi v Posavju pripravil števil-
ne predstavitve, med katerimi 
izpostavimo predstavitev defi-
citarnih poklicev, predstavitev 
njihovih e-storitev, možno-
sti informiranja brezposelnih 
o pogojih dela in življenja v 
EU ter možnostih prostovolj-
nega dela v EU in predstavi-
tev usposabljanja zaposlenih 
za pridobivanje novih znanj in 
spretnosti za ohranitev delo-
vnih mest.

Izvedbo TVU 2006 v Posavju so 
omogočili: Občina Krško, Mi-
nistrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Ministrstvo 
za šolstvo in šport ter izvajal-
ci prireditev sami.

Dogodki Tedna so tako pokaza-
li, da ni za učenje nikoli pre-
pozno, da je možnosti veliko 
– tako po vsebini kot po boga-
stvu virov in oblik učenja.

Vida Andrejaš

Predpraznična ponudba 
Založbe Neviodunum
Bližajo se prazniki in z njimi čas obdarovanj. Knjiga je bila vedno lepo in 
cenjeno darilo. To ostaja za mnoge ljudi tudi danes – v svetu elektronike, 
svetovnega spleta in sms sporočil.
V domači in edini posavski založbi Neviodunum smo vam sklenili pri izbi-
ri daril pomagati tako, da smo pripravili posebno ugodno ponudbo naših 
knjig, ki so sicer izšle že pred časom, a morda boste med njimi našli tudi 
take, ki jih še nimate vi oziroma tisti, za katere menite, da bi jih bili v 
tem času še posebno veseli. 

Uroš Sadek: 
VRTILJAK, zbirka kratke proze

Zadnja leta so kratke zgodbe zelo popularna oblika literarnega 
izražanja na slovenski literarni sceni, na katero s knjigo Vrtiljak 
stopata tudi Založba Neviodunum in Novomeščan Uroš Sadek. Av-
tor ni povsem neznano ime, saj je posamezne zgodbe objavljal 
že v različnih revijah, z branji na literarnih nastopih pa je izzval 
veliko odobravanja in zanimanja. Sadekovo pisanje krasijo mno-
gi elementi dobre kratke proze, ki osvaja z jasnostjo izraza in s 
svežino pripovedi, bralcem pa bo všečna tudi tematika sodobne-
ga življenja mlade generacije, ki jo avtor zapisuje v prvi osebi. 
Na preko 100 straneh spremljamo junakove »senčne« in »sonč-
ne« zgodbe, med katerimi pa so nekatere tudi prav »sočne«.

Obseg: 120 strani
Format: 120 x 200 mm
Vezava: italijanska (trda)
Redna cena: 3.906,00 SIT (16,30 €)
Cena s 25 % predprazničnim popustom: 2.930,00 SIT (12,23 €)

Marija K. Mirtič: 
ZARJAVELA OD VSAKDANJOSTI, pesniška zbirka

Druga pesniška knjiga Marije K. Mirtič Zarjavela od vsakdanjosti 
pred bralca kot na oder postavi štiri vsebinsko zaokrožene cikle 
Upam s pravljicami, Nabiram spomine, Šepetam s samoto in Se-
stavljam mozaik, ki so pregledno urejeni v dramski lok. Tako se 
pred nami razgrne knjiga kot odrska slika v štirih dejanjih, a zdi 
se, kot da je scena ves čas enaka: narava v vseh letnih časih in 
v njo umeščena prvoosebna pripovedovalka svojih navidezno sa-
moumevnih vsakdanjosti, ki se pretakajo iz pesmi v pesem kot 
arhetipska vezenina odnosa ženske in moškega ter njunih vsak-
danjih opravil, monologov in dialogov (iz spremne besede Mar-
jance Kočevar).

Obseg: 152 strani
Format: 160 x 230 mm
Vezava: italijanska (trda)
Cena knjige: 3.255,00 SIT (13,58 €)
Cena s 25 % predprazničnim popustom: 2.441,00 SIT (10,19 €)

Silvo Mavsar: 
SPEEDWAY V KRŠKEM, zgodovinski pregled

Prva knjiga o speedwayu pri nas! V knjigi je zajet zgodovinski pre-
gled razvoja tega športa v svetu, v Sloveniji in še posebej v Krškem 
kot zibelki in najbolj množičnem centru tega športa pri nas – od za-
četkov do leta 2001. Posebej so predstavljene nekatere pomemb-
nejše prireditve in najuspešnejši krški tekmovalci, kot npr. Franc 
Babič, Ivan Molan, Jože Žibert, Krešo Omerzel, Gerhard Lekše in 
Izak Šantej. Knjiga velikega formata vsebuje preko 150 barvnih fo-
tografij. Ker je besedilo v slovenskem in angleškem jeziku, je tudi 
lepo darilo za prijatelje in poslovne partnerje v tujini, še posebej 
dragocena pa je za privržence tega posebnega moto športa.

Obseg: 150 strani 
Format: 205 x 280 mm
Vezava: italijanska (trda)
Cena: 6.510,00 SIT (27,17 €)
Cena s 25 % predprazničnim popustom: 4.883,00 SIT (20,38 €)

Ivan Lapajne: 
KRŠKO IN KRČANI (v darilnem setu), spomini

Ponatis knjige Ivana Lapajneta z naslovom KRŠKO IN KRČANI, ki 
jo je v poletju leta 1894 izdal »Odbor za olepšanje mesta Kr-
ško«. Knjiga je v zelo natančnem ponatisu ponovno izšla pri Za-
ložništvu Neviodunum 3. junija 2004. Avtor knjige po rodu sicer 
ni bil Krčan, vendar je Krško postalo njegovo mesto. V knjigi je 
na strokoven, včasih pa tudi na poljuden in zabaven način skušal 
prikazati razvoj mesta, nekatere njegove značilnosti, od mest-
ne uprave, brodarstva, pustnih šeg, imenitnih gostiln, ob katerih 
so se ustavljali brodarji, razvoja cerkve, oblačilne kulture, šol-
stva, rokodelskih zadrug, sodnih procesov proti “coprnicam”, ki 
so resno ogrozili mestno ekonomijo, življenjepisov znanih Krča-
nov ter še vrsto zanimivosti iz starega mesta ob Savi.

Obseg: 160 strani
Format: 150 x 220 mm
Vezava: italijanska (trda)
CENA: v posebni darilni škatli: 4.900,00 SIT (20,45 €)
Cena s 25 % predprazničnim popustom: 3.603,00 SIT (15,03 €)

Ideja za darilo!

Naročanje je preprosto:
- pokličite nas na telefonsko številko 07 49 05 780
- pošljite naročilo na elektronsko pošto 
 bojana.kunej@posavje.info
- pišite nam na naslov: 
 Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 
- obiščite nas na zgornjem naslovu (City Hotel Krško) 
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Harmonika – ljubezen in veselje
SEVNICA – V sevniški Kulturni dvorani je v nedeljo, 5. novembra, donela ve-
sela pesem, saj je potekalo prvo srečanje ansamblov in harmonikarjev,  ki 
igrajo na harmoniko sevniškega izdelovalca harmonik Jožeta Žvegliča. Sre-
čanje je pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica v počastitev bliža-
jočega se praznika Občine Sevnica.

Zaključni nastop sodelujočih. Foto: Ljubo Motore.

Razstava 
Jura Samca

KRŠKO - V Galeriji Krško (ne-
kdanja cerkev sv. Duha) raz-
stavlja diplomirani slikar iz 
Ljubljane Jur Samec. Ot-
voritev razstave, ki jo je z 
glasbenim programom pope-
stril krški kvartet trobil, je 
potekala 7. novembra, raz-
stava pa je na ogled do 23. 
decembra. Kot pravi Eliza-
beta Rogović, so prepozna-
ven Samčev likovni jezik 
„slike-objekti, ki jih zazna-
muje transparentnost, ne-
nehna prisotnost kvadratkov, 
plastenje ter uporaba različ-
nih materialov,“ ter dodaja: 
„Njegove slike niso le estet-
ski akcenti v prostoru, am-
pak gre za abstraktne stvarit-
ve s težo. ... Razstava tako s 
svojo subtilnostjo vabi h kon-
templaciji ter k potovanju 
vase in v svoje notranje pros-
tore.“ Razstavo je organizi-
rala krška območna izpostava 
Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti. P.P.

Tradicionalni Martinov 
koncert

Nedeljski Martinov koncert se 
je začel z nastopom Ljudskih 
pevcev iz Boštanja, ki so za-
peli staro slovensko ljudsko 
pesem, nato je vse prisotne 
pozdravil ponovno izvoljeni 
župan Občine Sevnica Kri-
stijan Janc. Sledil je nastop 
Narodnozabavnega ansambla 
Marjana Kočevarja. Po zaigra-
ni prvi pesmi se je članom na 
odru z baritonom pridružil še 
ne 10-letni Tilen Kočevar, ki 
stopa po očetovih stopinjah in 
se razvija v zelo dobrega glas-

benika. Naslednji so se pred-
stavili Mladi korenjaki z Dobja 
pri Lesičnem. Skupino sestav-
lja pet šoloobveznih fantov, 
ki obetajo, da se bodo razvi-
li v glasbenike, o katerih se bo 
še pisalo. 
V nadaljevanju je Folklorna 
skupina Društva upokojencev 

Razbor zaplesala ob poskočni 
polki ansambla Mladi korenja-
ki, ki so z igranjem navdušili 
tudi ostalo občinstvo. V nada-
ljevanju so se predstavili do-
mačini, tričlanski ansambel z 
imenom Bratje z Ledine. 
S predstavnicama nežnejšega 
spola je nastopil štiričlanski 
ansambel Orion. Peti zapovrst-
jo so zaigrali člani uveljavlje-
nega in priznanega ansambla 
Jasmin iz okolice Blance. Na-
rodnozabavni ansambel Bre-
žiški flosarji je zaigral v okr-

njeni sestavi, kajti pevka se 
zaradi službenih obveznosti ni 
uspela udeležiti nastopa. Bo-
gatemu glasbenemu progra-
mu je sledil krst mošta, ki ga 
je posebej za to priložnost v 
Športni dvorani Sevnica opra-
vil sam gospod škof s svojimi 
pomočniki. No, v vlogi krsti-

Konrad Pižon - Kondi napoveduje nastop ansambla Mladi 
korenjaki.

Krst mošta (v ozadju del ljudskih pevcev iz Boštanja)

teljev so se zelo dobro znašli 
preoblečeni glasbeniki. Po za-
ključenem obredu krsta mošta 

so na oder prišli Ljudski god-
ci Trebeški drotarji s Trebe-
ža pri Artičah. Njihova poseb-
nost so tamburice, ki so nežno 
zadonele ob zapeti in zaigrani 
pesmi. S svojim nastopom je 
navdušil tudi Narodnozabav-
ni ansambel Bratje Dobrovnik. 
Z dvema pesmima se je pred-
stavil ansambel Labirint, ki bo 
v mesecu decembru praznoval 
15-letnico obstoja. Šestčlan-
ski ansambel Spet cvet iz Ra-
deč se je predstavil s pevko, 
kar je bila popestritev, saj je 
bilo prijetno ob moških vokalih 
slišati še ženski. Topel sprejem 
z aplavzom je prejel ansam-
bel Unikat z Gorice pri Slivni-

ci. Za zaključek je nastopil še 
šestčlanski harmonikaški orke-
ster. Med njimi sta dva člana 

igrala na harmoniko sevniške-
ga izdelovalca harmonik Jože-
ta Žvegliča. Martinov koncert 
je organiziralo Društvo narod-
nozabavnih ansamblov Sevnica 
in je bil prav lep poklon občin-
skemu prazniku.

 Smilja Radi

Začelo se je z uvodnim glas-
benim nastopom harmonikar-
jev in nadaljevalo z veselo 
pesmijo, ki je marsikomu po-
višala srčni utrip in prebudila 
željo, da bi se zavrtel v ritmu 
valčka ali polke. V uri in pol 
trajajočem programu je bil 
vsak nastop posebno doživet-
je, ki so ga številni obiskoval-
ci nagradili z gromkim aplav-
zom. S po dvema zaigranima 
skladbama so se predstavile 
članice narodno zabavnega 
ansambla Iskrice iz Laškega, 
od koder so prišla tudi tri pri-
kupna dekleta, ki so si izbrala 
ime Tri lilije. Člani ansambla 
Zlati dečki so prišli iz okolice 
Ptuja in prav tako je iz Prleki-
je na glasbeno srečanje v Sev-
nico prihitela močna zasedba 
samih harmonikarjev (vsi so 
igrali na harmoniko sevni-
škega izdelovalca harmonik 
Jožeta Žvegliča) z imenom 
Štajerski frajtonarji. Posav-
ski konec so predstavljali čla-
ni ansambla Labirint, ki jim 
je uspelo pošteno nasmeja-

ti občinstvo, in sevniška sku-
pina Makadam. Samostojno 
se je z igranjem na Žvegliče-
vo harmoniko predstavil Aleš 

Semolič iz Trebnjega, ki se je 
na letošnjem tekmovanju za 
Zlato harmoniko v Ljubečni 
uvrstil med finaliste. Poseb-
no močan aplavz pa je pre-
jela Katja Lužar iz Šentjurja 
na Polju, majhne vasi v bliži-
ni Sevnice, ki je na tekmova-
nju harmonikarjev v Brestani-

ci postala državna prvakinja. 
Nekoliko bolj redkobeseden, 
zato pa toliko bolj živahen  z 
igranjem na harmoniko je bil 

Sevničan Gregor Oblak, ki je 
zaigral v duetu s svojim učen-
cem Igorjem Reženom. Ne-
deljsko glasbeno popoldne je 
zaključila skupna pesem vseh 
nastopajočih.   

Smilja Radi

Dan odprtih vrat v UE Krško

Učenci so se preizkusili v poznavanju cestno-prometnih 
predpisov, najboljših pet je prejelo praktične nagrade.

KRŠKO - V Upravni enoti Krško so se odločili, da svoje delo 
predstavijo tudi širši javnosti. K sodelovanju so povabili 
osnovne šole na področju UE Krško. Odzvale so se tri osnov-
ne šole in v oktobru so jih obiskali učenci OŠ Senovo in OŠ Kr-
ško (72 učencev),  v novembru pa še učenci OŠ Podbočje. Šo-
larjem so v uvodu predstavili naloge in pristojnosti upravne 
enote, v nadaljevanju pa so si učenci lahko ogledali matič-
ne knjige in matični register, kamor so včasih vpisovali roj-
stva, smrti in poroke, izdajo potnega lista, pridobitev orožnih 
listin, izdajo vozniškega dovoljenja ter izdajo dovoljenja za 
bivanje tujcev. Učence so presenetili s krajšim testom iz zna-
nja cestno-prometnih predpisov, kjer so glede na svojo sta-
rost pokazali veliko znanja. Najboljših pet so nagradili s prak-
tičnimi nagradami. 

ZAGREB - četrtek, 9. novembra 2006, so člani novoustanovljenega 
Kulturnega društva Grič Krško gostovali v Slovenskem domu v Zagre-
bu, kamor so jih povabili tamkaj živeči Slovenci v sodelovanju s Turi-
stično agencijo BooM iz Krškega.
Trio planike, Martinova skupina Krško ter moderatorka Branka Jen-
žur so izvedli prijeten program in z njim popestrili njihovo martino-
vanje. Martinova skupina je prikazala obred krsta mošta, Trio Plani-
ke je navdušil s spletom vinskih, ljudskih ter operetnih melodij, vse 

skupaj pa je z izbranimi besedami smiselno povezovala moderatorka 
Branka Jenžur, ki se je še posebej posvetila ljubezensko-vinski poe-
ziji (kot se za praznik martinovo tudi spodobi). Adolf Moškon, ki je 
predsednik »mladega« kulturnega društva, je ob tem obudil spomin 
na gostovanje v Zagrebu pred 30 leti, ko je pri naših rojakih nastopal 
z Mešanim pevskim zborom Viktor Parma Krško. Z gostitelji so pre-
živeli lep Martinov večer zato upajo, da bo sodelovanje ponov-
no oživelo in bodo prijateljska srečanja pogostejša. Prireditev je 
posnela tudi HTV. foto: B. Moškon

Gostovanje Kulturnega društva Grič  
v Slovenskem domu Zagreb

MePZ Antona Aškerca Koprivnica 
na intenzivnih vajah
KOPRIVNICA - 3. novembra je bil dan, ko nas je presenetil prvi 
sneg v letošnji zimi. To pa je bil tudi dan, ki smo se ga zelo ve-
selili vsi člani MePZ Antona Aškerca iz Koprivnice. Bliža se na-
mreč čas, ko bomo zopet stopili na oder in vse ljubitelje lepih 
pesmi razveselili s svojim petjem na 2. samostojnem koncer-
tu. Ker pa je za to potrebno ogromno posluha, dobre volje, časa 
in vaj, so pred koncertom obvezne intenzivne pevske vaje. Ker 
smo »slišali«, da je v bližini gora lepši zvok, pljuča, polna sveže-
ga gorskega zraka, pa bolj pripravljena na pevske podvige, smo 

se podali na Zelenico. Tam smo preživeli čudovit vikend. V pri-
jetnem ambientu, obdani s prijaznimi in dobrimi ljudmi, ki nam 
niso zamerili niti šal o Gorenjcih, smo dodobra  »spilili«  naše 
pesmi. Poleg obveznega petja smo si vzeli čas tudi za pohod na 
vrh Zelenice in ogled mesta Tržič. Tam smo se tudi udeležili sve-
te maše, kjer smo bili gostje in dokazali, da nam poleg ljudskih 
pesmi tudi cerkvene niso tuje.
Mrak je že padal v dolino, ko smo se poslavljali od Zelenice. Pol-
ni lepih vtisov, razpetih glasov in enotnega mnenja, da se še vr-
nemo tja, smo se odpeljali proti domu, novim dogodivščinam 
nasproti, ki nas čaka že 2. decembra, v športni dvorani OŠ Ko-
privnica, ob 19.30, na koncertu, na katerega Vas prav lepo va-
bimo, saj Vam bomo s pesmijo poskusili polepšati zimski več-
er. S.B. 

SEVNICA – Na Martinovo nedeljo, 12. novembra, je potekal v letos zgrajenem Športnem domu Sevnica tradici-
onalni Martinov koncert. Na njem so se predstavili številni narodnozabavni ansambli z različnih koncev Slove-
nije. Program je povezoval igralec Konrad Pižon –Kondi, ki je z duhovitimi opazkami in vmesnimi skeči uspel 
nasmejati občinstvo.
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Zgodba se je začela v dotlej 
malo znanem luksemburškem 
mestecu Schengen, v kate-
rem so leta 1985 sklenili tako 
imenovani Schengenski spo-
razum o skupni meji, ki so ga 
poleg članic Evropske unije 
(razen Britanije in Irske) pod-
pisale tudi Norveška, Švica in 
Islandija.

Schengenski
sporazum

Izraz »Schengenski spora-
zum« vključuje v resnici dva 
mednarodna sporazuma, ki 
sta bila podpisana v Schen-
genu, s čimer je  ta postal si-
nonim za odpravo mejne kon-
trole med državami Evropske 
unije, ki so se s sporazumoma 
zavezale, da bodo po enotnih 
standardih zagotavljale var-
nost svojih državljanov.

Oba sporazuma, tako prvi, 
podpisan med Belgijo, Ni-
zozemsko, Luksemburgom, 
Nemčijo in Francijo v mese-
cu juniju 1985, kot drugi, ki 
je stopil v veljavo v mese-
cu septembru leta 1993, sta 
sestavna dela Amsterdamske 
pogodbe, kar pomeni, da je 
schengenski pravni red del 
evropskega pravnega reda in, 
razen za območje Velike Bri-
tanije in Irske, ki sta izvze-
ti iz schengenskega območja, 
velja za celotno območje dr-
žav Evropske unije.

Prvopodpisani schengenski 
sporazum govori o postopni 
ukinitvi mejne kontrole na 
skupnih mejah, s čimer bi po 
državah Evropske unije za-
gotovili hitrejši in učinkovit 
pretok ljudi. Slednje, kakor 
tudi ostala varnostna podro-
čja povezana z mejo, nare-
kuje povezanost in tesno so-
delovanje med policijskimi in 
carinskimi organi držav čla-
nic, s poudarkom na skupnem 
boju za zatiranje kriminala in 
vzpostavitvi skupnih kontrol-
nih točk. Na področju dela in 
pristojnosti policije schen-
genski sporazum predvide-
va skrajšane in poenostavlje-
ne izročitvene postopke med 
članicami, med drugim tudi o 
skupnem spoštovanju prepo-
vedi vstopa osebam na ob-
močje držav članic, uskladi-
tev posameznikih predpisov, 
denimo na področju narkoti-
kov, orožja in eksploziva, po-
enotenje vizumske politike in 
podobno. Schengenski spo-
razum tudi predvideva pre-
nos mejne kontrole na zuna-
nje meje Evropske unije. V 
drugem schengenskem spo-
razumu, poimenovanem tudi 
Schengenska konvencija, pa 
gre za nadgradnjo sporazuma 
iz leta 1985.

POSAVJE – Le dober mesec dni nas še loči od pomembnega dejanja, ko bo Republika Slovenija kot prva 
izmed novih članic Evropske unije uvedla tudi evropsko valuto – evro. Za uveljavljanje polnopravnega 
članstva EU v vsakdanjem življenju državljank in državljanov Slovenije pa bo pomembnih še nekaj de-
janj, med katerimi je gotovo širitev t. im. schengenskega območja. Glede na dolžino meje z Republiko 
Hrvaško in dolgoletno sodelovanje ljudi z obeh strani bo večja obveščenost prebivalcev naše regije o 
prednostih in morebitnih negativnih učinkih uvedbe schengenskega informacijskega in varnostnega si-
stema na južni meji naše države gotovo le pripomogla k boljšemu življenju tukajšnjih prebivalcev in k 
lažjemu in bolj učinkovitemu delu državnih organov ter služb, ki morajo skrbeti za izvajanje sprejetih 
ukrepov in postopkov. 

S članstvom v Evropski uni-
ji si je tudi Slovenija prido-
bila pravice in obveznosti, 
ki izhajajo iz Schengenskega 
sporazuma, po večletnih pri-
pravah pa naj bi prevzela va-
rovanje zunanje meje Evrop-
ske unije z Republiko Hrvaško 
po schengenskih standardih. 
Slovenija se bo z prevzemom 
kontrole nad mejo vključila v 

schengenski informacijski si-
stem, s tem pa se bo  na našo 
južno mejo prenesel iz mad-
žarske, avstrijske in italijan-
ske meje poleg policijske-
ga še inšpekcijski in carinski 
nadzor.

Slovenija je z vstopom v Ev-
ropsko unijo sicer že prevze-
la del schengenskega pravne-
ga reda, saj so bile na mejah 
z Avstrijo, Italiji in Madžarsko 
že ukinjene carinske izposta-
ve, s popolnim prevzemom 
nadzora nad mejo pa bodo 
na notranjih mejah članic EU 
odpravljene mejne kontrole, 
okrepljena pa bo na zunanji 
meji, to je na meji z R Hrva-
ško, kar pomeni, da bo Slove-
nija prevzela varnostni nad-
zor za vse članice na južni, 
zunanji meji EU. Slovenija 

bo imela na kopnem schen-
gensko mejo samo s Hrva-
ško, kjer bo na 670 kilome-
trov dolgi meji 66 mejnih 
prehodov.

Schengenski pravni red ure-
ja področje prostega pretoka 
oseb, kar zajema prehajanje 
zunanje meje, mejno kon-
trolo, varovanje meje in po-

dročje vizumov. Prost pretok 
oseb pomeni, da so držav-
ljani članic Evropske unije 
pojmujejo tudi kot držav-
ljani enotne EU, ki pa ima-
jo po Maastrichtski pogodbi 
pravico, da se lahko prosto 
gibljejo in tudi prebivajo na 
katerem koli območju držav 
članic, še vedno pa pod pogo-
jem, da se lahko v posamez-
ni državi preživljajo s svojim 
delom ali z rednimi finančni-
mi prilivi.

Čakajoč na nov 
informacisjki 
sistem
Najpomembnejši člen pri 
mejni kontroli bo SIS, to je 

schengenski informacijski si-
stem, ki bo služil za preverja-
nje oseb, listin, vozil, pred-
metov in podobno. Sistem bo 
omogočal optično odčitava-
nje dokumentov, s posebno 
opremo pa bodo tudi poostre-
no nadzirali prisotnost droge, 
orožja in drugih prepoveda-
nih snovi. Tisti del meje, ki 
poteka izven uradnih mejnih 

prehodov ali tako imenovano 
zeleno mejo, bodo policisti 
nadzirali še naprej s patru-
ljami in opremljeni s termo-
vizijskimi napravami, ki omo-
gočajo nadzor in vidljivost 
tudi ponoči.
 
Članice schengenskega ob-
močja, med katerimi so od-
pravljene tudi kontrole na 
notranjih mejah, so že Av-
strija, Belgija, Danska, Fin-
ska, Francija, Nemčija, Ita-
lija, Grčija, Luksemburg, 
Nizozemska, Portugalska, 
Španija in Švedska, med ne-
članicami EU so se za pristop 
odločile tudi Norveška, Islan-
dija in Švica.

Pri nas so priprave na vklju-
čitev v schengensko območ-
je dokaj dobro potekale in 

Evroposlanca o Schengenu

Letos sta o problematiki uvajanja schengenskega režima 
in posledicah le-tega v Posavju govorila kar dva sloven-
ska poslanca v evropskem parlamentu – dr. Miha Brejc 
in Jelko Kacin. Brejc je med drugim opisal svoja pri-
zadevanja, da bi sicer stroga pravila schengenskega si-
stema čim bolj prilagodili potrebam ljudi z obeh strani 
meje. Opozoril je predvsem na potrebo po večjih vla-
ganjih države na območja v bližini meje, ki so po nje-
govem bolj ogrožena kot drugi deli države. V območjih 
ob meji bi bilo potrebno zagotoviti poseljenost s sloven-
skim prebivalstvom, kar je po njegovem najpomembnej-
ši faktor varnosti države. Za uresničevanje tega cilja pa 
je potrebno zagotoviti hitrejši gospodarski razvoj, kar bi 
lahko dosegli tudi s pridobivanjem sredstev iz medregi-
onalnega sodelovanja, iz strukturnih in iz kohezijskega 
sklada za razvoj dejavnosti, ki bodo ljudem ob meji pri-
našale dohodek.

Poslanec Kacin pa je ocenil, da t. im. schengenska meja 
ne bo tako začasna, saj bo trajalo kar nekaj časa, da bo 
v EU lahko vstopila tudi Hrvaška in prevzela naloge va-
rovanja meja EU. Zato se morajo kraji ob meji ustrez-
no pripraviti na to obdobje in s pomočjo države v obdo-
bju 2006 – 2010 maksimalno izkoristiti članstvo v EU, še 
zlasti pa dejstvo, da ji bo Slovenija leta 2008 tudi pred-
sedovala. Negativne vplive schengenskega režima je po-
trebno kompenzirati z učinkovitim črpanjem sredstev iz 
evropskih skladov.

še pred letošnjim poletjem 
je veljalo, da bo Slovenija 
oktobra 2007 postala člani-
ca schengenskega območja. 
Na aprilskem zasedanju ev-
ropskih ministrov za notra-
nje zadeve ni bilo posebnih 
pripomb in slovenski mini-
ster je dobil zagotovila, da 
priprave tudi na evropski rav-
ni tečejo v skladu  z načrti. 
Potem pa je evropski komisar 
za pravosodje, svoboščine in 
varnost Franco Frattini pred 
avgustovskimi počitnicami 
napovedal, da širitev schen-
genskega območja zamuja. 
Glavni razlog naj bi bila za-
muda pri usposobitvi novega 
informacijskega sistema SIS 
II, brez katerega novih članic 
ni mogoče sprejeti v schen-
gensko območje, saj je se-
danji informacijski sistem 
oziroma računalnik prema-
lo zmogljiv. SIS II bo učinko-
vitejši pri identifikaciji oseb 
od sedanjega, saj bo opre-
mljen tudi z datoteko digi-
talnih prstnih odtisov in fo-
tografij, kar naj bi olajšalo 
identifikacijo ljudi, hkrati pa 
preprečilo ponavljanje dose-
danjih pomot. 

Tudi Posavje na zeleni 
meji Evropske unije

Ker je na morju in v zra-
ku spremembo mogoče iz-
vesti le hkrati z zamenjavo 
med poletnim in zimskim voz-
nim redom, bo rok za širitev 
schengenskega območja tre-
ba prestaviti z oktobra oziro-
ma novembra 2007 na marec 
ali na november 2008. Mej-
ne kontrole na kopenskih me-
jah pa bi po nekaterih načrtih 
lahko začeli opuščati konec 
leta 2007. Po nekaterih na-
povedih pa je vstop Sloveni-
je v schengensko območje ok-
tobra 2007 še mogoč, saj je v 
obravnavi predlog Portugal-
ske, da bi naši državi kot naj-
bolj ali celo edini dovolj pri-
pravljeni omogočili začasno 
uporabo sedanjega informa-
cijskega sistema oziroma pri-
lagojeno kopijo portugalskega 
schengenskega informacijske-
ga sistema (SIS I+). Ker temu 
nasprotujejo nekatere druge 
nove članice EU, ki zahtevajo 
istočasno širitev schengenske-
ga območja, bodo tako konč-
na odločitev glede Slovenije 
kot tudi novi roki znani pred-
vidoma na decembrski seji 
sveta Evropske unije.

B.M.

Maloobmejni prehod Rakovec septembra 2003

Mejni prehod Obrežje novembra 2006

Projekt Schengenske perspektive Posavja so pripravili: Bojana Mavsar, 
Peter Pavlovič in Gregor Borošak. Urednik: Silvester Mavsar. 

Izvedba: Zavod Neviodunum v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS.
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Schengenski režim že izvajamo, 
čeprav ne v celoti
Policijska uprava Krško skrbi za varovanje skupno okoli 92 km zelene meje, od tega večino državne 
meje in bodoče meje Evropske unije varnostno pokrivajo zaposleni v Policijski postaji Brežice, in sicer 
v dolžini 72 km, ostalih 20 km meje, ki poteka po Gorjancih v občini Krško, pa varujejo policisti Poli-
cijske postaje Krško. Na celotni južni meji sta locirana dva mednarodna mejna prehoda, in sicer Ob-
režje kot cestni in največji prehod na južni meji ter Dobova kot železniški mednarodni mejni prehod, 
trije meddržavni mejni prehodi Slovenska vas, Rigonce in Orešje in štirje maloobmejni prehodi v Novi 
vasi ob Sotli, v Stari vasi pri Bizeljskem in Rakovec na območju občine Brežice in Planina v Podbočju v 
občini Krško. O vlogi policije pri uvajanju schengenskega režima na t. im. južni meji smo se pogovorja-
li z Rudijem Levcem, vodjem oddelka za varovanje državne meje in tujce v Sektorju uniformirane po-
licije Policijske uprave Krško.

Na konceptualni ravni se 
nadzor državne meje po 
schengenskih standardih 
vzpostavlja že od leta 1999. 
Kaj je bilo v tem pogledu iz-
vedenega na ravni PU Krško?
Mi smo se na schengensko 
mejo začeli pripravljati že 
leta 1996, ko je Policija spre-
jela strategijo dela Policije 
na državni meji, in že tedaj 
so se začeli povzemati dolo-
čeni segmenti schengenske 
konvencije tako za delo na 
meji kot izven mejnih preho-
dov. Pri tem gre za ločevanje 
temeljne in temeljite mejne 
kontrole, kar se tiče varova-
nja zelene meje pa smo za-
čeli tedaj nabavljati različna 
sredstva za to vrsto varova-
nja. Zato ne moremo govo-
riti le o letu 1999 ali o letu 
2004, ampak zametki sega-
jo že v leto 1996. V teh letih 
se je in se še največ spremi-
nja zakonodaja. V bistvu mo-
ramo dnevno spremljati vsa-
ko spremembo, ob tem pa je 
potrebno za vsak nov sprejeti 
ali dopolnjeni postopek uspo-
sobiti tudi zaposlene. 

Koliko policistov je bilo v 
tem obdobju usposobljenih 
za potrebe varovanja juž-
ne meje?
Točno število bi težko nave-
del, ker se to število stal-
no spreminja. Najprej so 
bile  narejene prerazpore-
ditve zaposlenih znotraj po-
staj na delovne naloge va-
rovanja državne meje, vse 
zadnje generacije, ki so pri-
hajale iz šole, pa so strogo 
namensko schengenski ka-
der, bodisi za varovanje zele-
ne meje ali mejnih prehodov. 
Po organizacijskem načrtu, ki 
je bil potrjen s strani Vlade 
Republike Slovenije, so mej-
ni prehodi okvirno v celo-
ti kadrovsko že popolni, pri-
manjkljaj imamo zaenkrat le 
še na Policijski postaji Breži-
ce, ker čakamo na odločitev 
EU o datumu začetka izvaja-
nja schengenskega sporazu-
ma. Takrat bomo nemudoma 
začeli usposabljati še doda-
ten kader za varovanje zele-
ne meje, po drugi strani pa 
bodo z gradnjo nove Policij-
ske postaje v v Brežicah tudi 
zagotovljeni prostorski pogo-
ji za delo tolikšnega števila 
zaposlenih. 

Ko bo celoten sistem vzpo-
stavljen, bo predvideno tako 
za varovanje meje kot tudi 
za varnostno področje v no-
tranjosti na Policijski upravi 
Krško skupno okoli 900 zapo-
slenih, vendar je končno šte-
vilo odvisno od odločitve Vla-
de. Večina zaposlenih na PU, 
to je med 500 in 600 ljudi, 
se posredno ali neposredno 
ukvarja z mejno problema-
tiko, naj si bo to področje 
tujcev, mejne kontrole ali 
kriminalisti, ki obravnava-

jo storilce kaznivih dejanj, 
storjenih na ali ob meji, pa 
logistična podpora ipd.

Ali je kader, ki se je izobra-
ževal preko tečajev in raznih 
kratkih usposabljanj, dovolj 
strokoven za opravljanje na-
log varovanja zelene meje?
V primerjavi s preteklimi leti 
imamo na meji veliko več po-
licistov, bistvo pa je v tem, 
da je naloga teh permanent-
no varovanje državne meje. 
Seveda se ti ne smejo obr-
niti stran od raznih prekr-
škov in kaznivih dejanj, am-
pak v nadaljevanju postopke, 
ki izhajajo iz tovrstnih de-
janj, prevzamejo policisti, 
ki se ukvarjajo s splošnim de-
lovnim področjem. Če gleda-
mo z vidika, da ti policisti ne 
opravljajo drugih postopkov 
in ne odkrivajo drugih kaz-

nivih dejanj, temveč oprav-
ljalo zgolj naloge varovanja 
državne meje in postopke s 
tujci, njihova usposobljenost 
zadostuje. Ti policisti tudi ne 
delujejo na mejnih prehodih, 
ampak varujejo zeleno mejo, 
medtem ko so se policisti na 
mejnih prehodih usposabljali 
po drugih programih.

Kaj je schengenski režim 
prinesel na samo mejno 
kontrolo in za kakšne po-
stopke pravzaprav gre?
S 13. oktobrom letos je zače-
la država izvajati tako ime-
novani Zakonik o schengen-
skih mejah, ki v določenih 
segmentih nadomešča naš 
Zakon o državni meji in Za-
kon o tujcih. Namen spre-
jema Zakonika s strani Ev-
ropske unije je bil, da se 
poenotijo režimi varovanja 
državne meje na celotni meji 
EU. To pomeni, da mi schen-
genski režim že danes izvaja-
mo, čeprav ne v celoti, in si-
cer ne v tistem delu, ko gre 
za preverjanje potnikov in 
prometa po schengenskem 

informacijskem sistemu, ker 
vanj še nismo vključeni, in 
tudi ne v tistem delu, ki se 
navezuje na policijsko slede-
nje in zasledovanja na ozem-
ljih drugih držav članic EU. 
Vse ostale standarde varova-
nja meje izvajamo že od leta 
2004, ko je Slovenija postala 
članica Evropske unije.

Če pogledamo postopke na 
meji, je za vsakega potnika, 
ki pripotuje na mejni prehod, 
obvezna temeljna mejna kon-
trola, ki pa zajema obvezno 
ugotavljanje identitete po-
tnika in pristnost dokumen-
ta. Temeljna mejna kontrola 
zadostuje za državljane EU, 
EGP in Švice ter za imetnike 
diplomatskih potnih listov, za 
vse državljane tretjih držav 
pa je obvezna temeljita mej-
na kontrola. Seveda pa se te-

meljita mejna 
kontrola izva-
ja ne glede na 
to, od kod je 
ali prihaja do-
ločena oseba 
v primerih, ko 
se pojavi ka-
kršen koli sum 
o pristnosti 
dokumenta ali 
kakšnem dru-
gem kaznivem 
dejanju. Da bi  
delo še teme-
ljiteje izvaja-
li, se na mej-
nih prehodih 
redno izvaja-
jo usposablja-
nja policistov 
za odkrivanje 
tako zlorab 
ponarejenih in 
predrugačenih 
listin kakor 
tudi za odkri-

vanje mamil, orožja, ukra-
denih vozil in drugih predme-
tov za izvrševanje kaznivih 
dejanj, pri tem pa ni zane-
marljivo sodelovanje s pred-
stavniki carine, ki je res 
na zavidljivem nivoju. Po-
leg tega pa moram poveda-
ti, da je tudi sodelovanje z 
lokalnim prebivalstvom zelo 
dobro, kakor tudi z raznimi 
organizacijami in sosednjimi 
varnostnimi organi.

Torej se v bistvu za naše dr-
žavljane postopki pri preho-
du meje tudi v bodoče ne 
bodo spreminjali? Kaj bo iz-
vajanje schengenskega spo-
razuma v celoti pomenilo za 
maloobmejni promet?
Za naše državljane tudi uved-
ba schengenskega informa-
cijskega sistema praviloma 
ne bo spremenila postop-
kov, nekoliko se bo zaostrilo 
le za državljane sosednih dr-
žav, za katere je obvezno ži-
gosanje potnih listin ob vsto-
pu in izstopu iz države. S tem 
zakonikom je tudi predvide-
na uvedba posebne prometne 

steze, ki bo ločevala držav-
ljane Evropske unije, Evrop-
skega gospodarskega pros-
tora in Švice od državljanov 
tretjih držav, sicer pa imamo 
tudi v naši nacionalni zako-
nodaji po pravilniku o ozna-
čevanju mejnih prehodov 
predvideno uvedbo tovrstnih 
tabel. Te table so predvidene 
v elektronski obliki in bodo 
pričvrščene na nadstrešnici, 
da bodo že od daleč vidne in 
da se bodo potniki razvrščali 
na prometne steze glede na 
to, iz katerih držav prihaja-
jo. Poleg tega se bo promet 
ločil tudi na avtobusni, oseb-
ni in tovorni promet, seve-
da na tistih mejnih prehodih, 
kjer infrastruktura to omo-
goča. Kar se tiče režima na 
maloobmejnih prehodih pa 
Zakonik o shengenskih me-
jah ne posega v maloobmej-
ne sporazume, ki so bili skle-
njeni s sosednjimi državami, 
zato se postopki za naše ob-
čane, ki živijo ob meji in ima-
jo te dovolilnice, ne spremi-
nja nič.

V čem je največje odstopa-
nje od nekdanjega dela nad-
zora državne meje in mej-
nih prehodov?
Nedvomno je največje odsto-
panje navzgor pri tehniki za 
varovanje meje in pri števi-
lu zaposlenih, kar nenazadnje 
opazijo tudi sami občani. Po-
sameznikom je to tudi občas-
no moteče, ker niso bili vaje-
ni tolikšnega števila policistov 
v bližini, a vsi skupaj se mora-
mo zavedati, da gre v bistvu 
za dobro vseh nas in da se po-
sledično v primerjavi s prete-
klimi leti drastično zmanjšu-
je število kaznivih dejanj v 
obmejnem pasu, denimo vlo-
mov, katerih so bili osumljeni 
pretežno ilegalni migranti.

In kako je z izvajanjem va-
rovanja na mednarodnem 
železniškem prehodu v Do-
bovi?
Tudi na mednarodnem želez-
niškem prehodu v Dobovi se 
postopkovno ne bo nič spre-
menilo oziroma vso kontrolo 
že izvajamo. V mesecu maju 
letos smo imeli tudi  schen-
gensko evalvacijo, ki je po-
tekala na kopenskih mejah 
in v katero so bile vključene 
tri PU, poleg naše še Maribor 
in Koper. Njihove ocene, kar 
se tiče dela na mejnih pre-
hodih in pri varovanju zelene 
meje, so bile, da izpolnjuje-
mo vse normative za varova-
nje schengenske meje. Pri-
poročila so bila podana le v 
smeri, da bi bilo smotrno ka-
drovsko še okrepiti železniški 
prehod Dobova in za naba-
vo dodatnih določenih ma-
terialnih tehničnih sredstev 
za varovanje meje, kar pa 
pravzaprav neprestano izpo-
polnjujemo.

»Pomembna je tudi prijaznost 
do ljudi, ki vstopajo v Slovenijo.«

Nekaj občank in občanov iz krajev v bližini meje s Hrva-
ško smo povprašali, koliko vedo o schengenskem siste-
mu varovanja državnih mej in kakšne bodo po njihovem 
mnenju lahko posledice uvedbe tega sistema. Ali obstaja 
v krajih blizu meje kakšno nelagodje zaradi povečanega 
števila policistov med ljudmi? Kaj menijo, kako dobro je 
Slovenija pripravljena na prevzem takšne odgovornosti in 
ali ji bo uspelo pravočasno izpolniti vse pogoje za vstop 
v schengenski režim? Kako bo povečanje števila policistov 
vplivalo na število kriminalnih dejanj (mamila, orožje, 
ilegalni pribežniki)?

Marjan Herakovič, Obrežje: 
»Sam sistem dobro poznam. 
Sedaj še ne občutim večjih 
sprememb, vendar tudi ni-
sem prepričan, da bo potem 
kaj bolje. Nimamo se česa 
bati. Lahko je le bolje. Me-
nim, da je Slovenija na pre-
vzem zadev, ki so povezane s 
schengenskim sporazumom, 
dobro pripravljena. Težko je 
reči, ker osebno ne vem toč-
no, kako daleč smo s dosega-
njem zahtevanih standardov. 
Povečano število policistov pa 

bo imelo pozitiven učinek pri večjemu odkrivanju kriminal-
nih dejanj.«

Robert Tomše, Nova vas pri 
Mokricah: »Zadeve poznam 
le toliko, kolikor sem slišal 
preko TV in bral v časopisu. 
Mi domačini že od osamo-
svojitve živimo tu in smo se 
nekako že navadili na mejo, 
tako da večjih sprememb v 
prihodnosti ne pričakujemo. 
Na terenu že sedaj opazi-
mo veliko število policistov; 
to je vsekakor dobro, vendar 
menim, da bi morali policisti 
biti še bolj pozorni pri nele-
galnih prestopih meje, ker je 

tega še vedno zelo veliko. Slovenija je dobro pripravljena in 
mislim, da nam bo do oktobra 2007 uspelo izpolniti vse schen-
genske standarde. Upam in verjamem, da bo vse to vplivalo 
na zmanjšanje števila nelegalnih prestopov meje, posestva 
orožja in prepovedanih drog.«

Janko Krulc, Mostec: »Več 
ali manj vem, za kaj gre pri 
schengenskem sistemu. Pred-
nost vstopa v schengensko 
občmočje je večja kontrola 
nad vstopanjem v evro ob-
močje in nenazadnje tudi iz-
stopanjem iz države, kar bo 
prispevalo k zmanjšanju šte-
vila kaznivih dejanj. Poostren 
nadzor pa lahko za nas, go-
stince vpliva tudi negativno, 
saj se bojimo, da bo manj 
gostov iz sosednje Hrvaške, 
predvsem zaradi bolj poo-

strenega preverjanja prisotnosti alkohola v krvi na meji. Ni 
razloga, da bi se osebno bal večjega števila policistov. Oni 
pač morajo opravljati svoje delo; veliko pa bo odvisno od 
tega, kako se bodo policisti in cariniki obnašali do tujcev, ki 
bodo vstopali v našo državo. Glede na to, da smo turistična 
država, bi morali imeti do njih spoštljiv odnos, saj so z vsto-
pom v Slovenijo naša stranka, s katero moramo ravnati lepo, 
če želimo, da se še kdaj vrne. Mislim da smo bili že dobro pri-
pravljeni, vendar pa se sedaj datum zaradi neizpolnjevanja 
vseh kriterijev nekoliko odmika. Vendar pa nam bo med vsemi 
novimi državami EU najprej uspelo izpolniti vse pogoje.«

Milena Vranetič, Kapele: 
»Schengenski sistem varova-
nja mej dobro poznam, saj 
smo v okviru projektnega 
sveta Turistične zveze Slove-
nije v preteklosti organizira-
li posvet na temo schengen-
ske meje, kjer smo si tudi 
ogledali mejni prehod Obre-
žje. Mislim, da lahko slabosti 
obrnemo v prednosti. Držav-
ne meje se bodo z vsemi temi 
standardi bolj zaprle, vendar 
pa bi morala država oz. obči-
ne poskrbeti za še večjo pro-

mocijo in ohranjanje naše kulture, jezika in krajevnih zna-
menitosti. Policistov je že sedaj zelo veliko, več jih skorajda 
že ne more biti, vendar imajo naše popolno zaupanje, zato 
se jih ne bojimo. Vem, da opravljajo svoje delo, vendar pa 
so večkrat moteč dejavnik, saj se jih turisti večkrat ustrašijo, 
ko jih zagledajo v uniformah, zato bi bilo morda bolje, da bi 
se obmejni policisti po terenu gibali v civilnih oblekah, da ne 

Rudi Levec

nadaljevanje na strani 13
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Za kakšna tehnična sred-
stva gre?
To so razne naprave za nočno 
opazovanje, elektronski siste-
mi v vozilih, ročni daljnogledi 
in podobno. 

Kakšni so postopki v prime-
ru, ko tujec zaprosi za azil?
Posebnosti pravzaprav ni. Ko 
tujec izrazi željo po azilu, se 
z njim opravi temeljit razgo-
vor v prisotnosti prevajalca. 
Večina prosilcev za azil je ile-
galnih migrantov, zato so tako 
v začetni fazi tudi obravnava-
ni, v nadaljevanju je razlika 
le v tem, da se jih ne zavrne 
sosednjim varnostnim orga-
nom, temveč se jih nastani v 
azilni dom. 
Če pogledamo v zgodovino, so 
bile vselej  ilegalne migraci-
je. Naše delo je, da te migra-
cije v čim večji meri spravimo 
v legalne okvire in da vstopa-

jo tujci na legalen način in 
čim boljše bo sodelovanje, 
kakor sem že omenil, z lokal-
nim prebivalstvom in drugi-
mi organizacijami, bolj bomo 
uspešni pri vračanju teh oseb 
v državo, iz katere so ilegalno 
vstopili na naše območje in s 

bi tako izstopali. Zelo pomembna je tudi prijaznost do ljudi, 
ki vstopajo v Slovenijo. Tega se moramo zavedati vsi, seveda 
pa na drugi strani ne smemo biti preveč popustljivi (v smis-
lu, da bi pokleknili pred njimi). Kar se pripravljenosti Slove-
nije tiče menim, da še nismo popolnoma pripravljeni. Prema-
lo je programov, ki bi spodbujali področje turizma, ekologije, 
kajti imamo ogromno stvari, ki bi jih želeli pokazati tujcem. 
Mislim, da smo mi prebivalci že pripravljeni na schengensko 
mejo, težko pa je reči, kako daleč smo pri vzpostavljanju in-
formacijske tehnologije, ki bo vse skupaj podpirala. Policisti 
že sedaj opravljajo svoje delo vestno in natančno, želimo, da 
v prihodnje tako tudi ostane.«

Peter Gregl, Bizeljsko:
»Schengenski sporazum in z 
njim povezan način varova-
nja državne meje poznam 
dokaj dobro. Prednosti: z no-
vim sistemom bo lažje stekla 
trgovina med državama; lažji 
bo seveda tudi prehod meje 
za domačine. Schengenski 
sporazum je prinesel kar ne-
kaj novih delovnih mest, s 
popolnim prevzemom se bo 
verjetno odprlo še kakšno.
Slabost: velik problem bodo 
ostale droge, ki so pri nas ve-

lik problem in ga bo težko odpraviti.
Zaradi povečanega števila policistov bo neprijeten občutek 
vsekakor ostal in se ga bo težko znebiti. Slovenija je po mo-
jem mnenju dobro pripravljena na ta izziv. Mislim, da bo Slove-
niji do avgusta 2007 uspelo prevzeti schengenski režim; kljub 
temu pa menim, da je še kar nekaj stvari potrebno pripraviti in 
uskladiti s zahtevanimi standardi. Povečan nadzor, več mejnih 
organov in izboljšana tehnologija bodo prav gotovo delno vpli-
vali na zmanjšanje kriminalnih dejanj, vendar pa se je v praksi 
že večkrat pokazalo, da so velikokrat korak pred tehnologijo, 
zato sta popoln nadzor in ustavitev skorajda nemogoča.«

Oton Živoder, Gornja Piro-
šica: »Schengenskega sistema 
niti ne poznam. Mislim, da po-
sledic njegove uvedbe prebi-
valci teh krajev ne bomo obču-
tili, saj je pri nas že zdaj veliko 
policistov. Tudi strahu pred po-
večanjem števila policistov ni, 
saj policisti le opravljajo svo-
je delo in nam ne povzročajo 
nobenih težav. Opažam, da se 
je število ilegalnih prestopni-
kov meje že zmanjšalo, pred 
leti je bilo tega več, pa tudi 
obnašanje ostalih prestopni-

kov meje se je spremenilo. Hrvati, denimo, se bolj bojijo mejne 
kontrole kot prej. Mislim, da je Slovenija pripravljena na uvedbo 
schengenskega režima in odgovornost, ki jo to prinaša.«

Uroš Kerin, Podbočje: 
»Schengenskega sistema ne 
poznam posebno dobro, vem 
le, da gre za več policije. Mo-
goče bo tako več nadzora nad 
krajani v obmejnih območjih, 
vendar ne bi smelo biti stra-
hu pred večjim številom poli-
cistov, saj to pomeni tudi več 
varnosti. Je pa to dvorezen 
meč, saj prisotnost več poli-
cistov lahko pomeni tudi pre-
več kontrole, nenazadnje smo 
v krajih vinogradnikov, zida-
nic in cvička. Upam, da bo z 

uvedbo schengena manj kriminalnih dejanj in ilegalnega be-
gunstva, pa tudi, da je Slovenija pripravljena na prevzem tega 
režima ter da bo uspela pravočasno izpolniti zahtevane stan-
darde.« 

Vpetost v evropski carinski 
prostor je dala carinski službi 
novo dimenzijo
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo že prevzela del schengenskega pravnega reda, saj so bile na 
mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko ukinjene carinske izpostave. Obstoječa meja R Slovenijo in R Hr-
vaško ima namreč zaenkrat še vedno dva statusa, in sicer status državne meje, ki jo kontrolira polici-
ja, hkrati pa je ta meja že carinska meja Evropske unije. O tem smo se pogovarjali z Ivanom Lahom, 
direktorjem Carinskega urada Brežice.

Kaj ta pomeni za vzpostavi-
tev schengenskega režima 
na meji za carinsko službo?
Slovenska Carina že od 1. 
maja leta 2004 neposredno 
izvaja evropsko carinsko za-
konodajo, kar pomeni, da se 
tu opravijo vse carinske for-
malnosti za vse države, člani-
ce EU. Zato carinska služba ni 
vezana na schengenski režim, 
ker že ima vzpostavljen svoj 
sistem. Dejansko vsa zakono-
daja, ki jo izvajamo, je nepo-
sredna zakonodaja EU, od za-
konikov do izvedbenih uredb, 
skupne carinske tarife, pa 
prepoved delovne vize ipd. 
skratka, vse kar izvajamo, se 
izvaja tudi na območju EU. 
Gre za sorazmerno zelo za-
htevno in specifično pozna-
vanje, zaradi česar moramo 
veliko vlagati v neprestano 
izobraževanje, v izpopolnje-
vanje znanja zaposlenih, ker 
je potrebno zagotoviti enako 
obravnavo postopkov in blaga 
na celotnem območju EU. 

Kaj obsega Carinski urad 
Brežice, koliko je zaposle-
nih in v kakšnih pogojih de-
lajo?
Leto 2004 je za našo služ-
bo pomenilo veliko organi-
zacijsko spremembo. Z umi-
kom severne meje so se pri 
nas zaposlili uslužbenci tudi 
iz drugih uradov, tako se jih 
še danes od skupno 170 za-
poslenih v Carinskem uradu 
Brežice 60 vozi na delo pred-
vsem iz carinskih uradov Mur-
ska Sobota, Maribor, Dravo-
grad, Jesenice in Celje. Naš 
carinski urad ima dve veli-
ki izpostavi, in sicer izposta-
vo Obrežje, ki je po obsegu 
poslovanja največji kopenski 
prehod v Sloveniji in Želez-
niško postajo Dobova, ki je 
locirana na glavni železniški 
prometni povezavi in je prav 
tako po prometu največja na 
tej kopenski meji. Kar se po-
gojev dela tiče moram reči, 
da cariniki delajo v kontrol-
nih kabinah, na kontrolnih 

rampah, na parkirnem pros-
toru, pa v pisarnah, skrat-
ka, gre za specifično delo, pri 
katerem so izpostavljeni vre-
menskim okoliščinam, na ka-
tere seveda mi nimamo vpli-
va. Kar je mogoče narediti, 
smo naredili, na primer, kli-
matizirali smo prostore, da 
so pogoji ustrezni. Če pa po-
gledamo infrastrukturo Obre-
žja kot celote, gre že za do-
kaj velik kompleks, ki je tudi 
del Posavja in nenazadnje je 
tu našlo zaposlitev razmero-
ma lepo število ljudi iz oko-
lja, saj, če pogledamo samo 
gospodarski plato, ima v 
njem sedeže 26 špedicij, ki 
so svojo dejavnost preselile 
na Obrežje s severne in z za-
hodne meje.
Na meji se pravzaprav ne-
ločljivo prepleta delo poli-

cije in carine.
Gre za dve službi z enakim 
ciljem, policija z nadzorom 
pretoka oseb, carina pa bla-
ga. In tako kot se pri preho-
du meje identificirajo osebe, 
mora biti pri nas vsako blago, 
ki vstopa v območje skupno-

sti, predloženo, ocarinjeno 
ali dano v  postopek nadzora, 
da bo prišlo v ustrezno carin-
sko dovoljeno rabo, da bodo 
pobrane dajatve, trošarine, 
okoljske dajatve in podobno. 

Za kakšne dajatve potem-
takem gre, če je carina ev-
ropska?
Carina kot dajatev ne gre 
več v slovenski proračun, 
temveč so to temeljna lastna 
sredstva evropske skupnosti. 
Vendar pa mi istočasno po-
biramo tudi za našo državo 
nacionalne dajatve, denimo 
DDV, trošarine, ki so pravza-
prav velik segment državnih 
prihodkov, druga stvar pa so 
postopoma okoljske dajat-
ve, kot so dajatve na CO2, 
ki jih obračunava Carina, pa 
dajatve za izrabljena mo-

torna olja, 
dajatve na 
i z r a b l j e -
na motor-
na vozila, 
pa gume, 
dajatve na 
r a b l j e n o 
emba l a žo 
in podobno. 
To so dajat-
ve, ki lah-
ko rečem, 
da vstopa-
jo v pros-
tor in čas 
na račun 
obremenje-
vanja oko-
lja, po eni 
strani kot 
vir dohod-
kov, po dru-
gi strani pa 
se povratno 
namenjajo 
za, lahko 

rečemo, sanacijo okolja. 
Ob tem moram povedati, da 
je Carina tudi pod nadzorom 
evropskih institucij. Mi ima-
mo organizacijsko svoje od-
delke, kot so notranja kon-
trola, revizijske oddelke, 
preiskovalne službe, oddel-

ke za kontrolne zadeve in po-
dobno, a glede na to, da smo 
tudi del enovitega carinske-
ga sistema EU, smo podvrže-
ni kontroli evropskih organov. 
Tako je Evropsko računsko 
sodišče pri nas že opravljalo 
kontrolo poslovanja, kontro-
le izvaja tudi Direktorat za 
carine  in davke in podobno. 
To samo po sebi kaže, kako 
smo že vpeti v evropski ca-
rinski prostor in to je pravza-
prav dalo carinski službi neko 
novo dimenzijo.

In kako deluje mobilna ca-
rinska enota?
Slovenska carinska služba ima 
tako imenovano preiskovalno 
službo in v okviru te deluje-
jo mobilne enote, ki izvaja-
jo postopke kontrole ne le na 
meji, temveč tudi v notra-
njosti, na raznih prometnih 
odsekih, križiščih, parkiriš-
čih. Dejansko prevoznike ne-
napovedano prekontrolirajo, 
če vozi carinsko blago, pre-
verjajo tudi trošarinske kon-
trole ipd.

Ne glede na to, da je bilo 
blago pregledano že pri 
vstopu v državo?
Če je bilo blago na mejnem 
prehodu pomeni, da je vsto-
pilo in je bilo dano v odložil-
ni postopek tranzita. Vsako 
blago spremljajo dokumen-
ti in mobilna kontrola preve-
ri denimo listine, zalivke, če 
je prišlo do kakšnega posega 
ipd. Nekdaj smo izvajali kon-
trolo izključno na meji, se-
daj pa pokrivajo te mobilne 
enote tudi notranjost. Carin-
ski sistem ima tudi podporo, 
analizo tveganja, informa-
cije, na podlagi katerih se 
potem nekako izbira, pre-
gleda, išče, kakor temu reče-
mo, tarče.
Ocenjujete, da je zaradi vseh 
ukrepov in pristojnosti cari-
ne v primerjavi s preteklimi 
leti manj tihotapljenja?
Tihotapstvo je bilo, tihotap-

tem tudi na območje EU. Več 
kot jih bodo prijeli že hrvaški 
varnostni organi, več bo izre-
čenih kazni na sodiščih za vo-
diče in organizatorje ilegalnih 
prehodov, s tem bo tudi večja 
cena za ilegalno prestopanje 
meje in manj ljudi se bo za 

to odločalo in s tem zmanjša-
lo problematiko. Vsekakor pa 
se ilegalnih migracij ne da za-
jeziti s tem, da jih odkrijemo, 
odpraviti je potrebno namreč 
vzroke, ki pa niso pri nas.

Omenili ste sodelovanje 
s sosednjimi varnostnimi 
organi. Ali lahko pričakuje-
mo, da bodo ti bolj ohlapno 
opravljali svoje delo, gle-
de na to, da je na naši meji 
strožji varnostni režim?
Nikakor, varnostni organi so-
sednje Hrvaške so namreč 
sedaj nahajajo v popolnoma 
enaki vlogi, kot smo bili mi v 
njej pred nekaj leti, ko smo 
morali, če rečem – dokazova-
ti celotni EU, da svoje delo 
znamo opravljati in da smo 
zanj usposobljeni. Ravno na-
sprotno, prepričan sem, da 
bodo samo še boljši. 

Bojana Mavsar

Ivan Lah

nadaljevanje na strani 14
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Schengen je priložnost predvsem 
za logistično dejavnost 
Bližajoča se uvedba schengenskega režima na meji s Hrvaško bo tako kot na vsakodnevno življenje 
prebivalcev in prebivalk obmejnega območja vplivala tudi na poslovanje posavskih podjetij, obrtnikov 
in kmetovalcev. O tem, kaj Schengen prinaša posavskemu gospodarstvu, smo se pogovarjali z direktor-
jem Regionalne razvojne agencije Posavje Robertom Ostreličem.

Kaj uvedba schengenske 
meje pomeni za posavsko 
gospodarstvo? Kakšne pred-
nosti prinaša in katere sla-
bosti?
Začel bom z minusi - pa ne 
zato, ker bi bili v večini - ne 
le uvedbe Schengena, tem-
več že vstopa Slovenije v 
EU s 1. majem 2004, ko so 
se začela uporabljati pravila 
Schengena. Ključen minus je 
prekinitev vseh prostocarin-
skih sporazumov z državami 
bivše Jugoslavije. S tem so 
bile na vse slovenske izdelke 
uvedene carine in tako je slo-
vensko blago postalo nekon-
kurenčno domačemu, deni-
mo hrvaškemu ali srbskemu. 
Drug negativen vidik uvedbe 
Schengena je oviran pretok 
blaga in oseb v obmejnih ob-
močjih, kar predstavlja ovi-
ro dobremu medsosedskemu 
povezovanju z obeh stra-
ni meje. Oviran je predsem 
pretok kmetijskih pridelkov 
in prehrambenih artiklov na 
obmejnih območjih, pa tudi 
pretok oseb, saj je EU že iz-
dala prva opozorila, da dr-
žavljani Hrvaške ne morejo 
več prestopati meje z oseb-
no izkaznico. Tudi sporazum 
o obmejnem sodelovanju, 
t.i. SOPS, ne bo mogoče iz-
vajati na način, kot je bil za-
mišljen. Glede maloobmej-
nih izkaznic in prehodov bo 
nastalo kar nekaj težav, kar 
seveda ni pozitiven rezultat 
Schengena. Vse to se že po-
zna pri trgovinski dejavnosti 
in pri razvoju dnevnega ob-
mejnega turizma.
Na drugi strani pa schen-
genska meja prinaša ogrom-
no gospodarsko priložnost, 
predvsem za razvoj logistične 
dejavnosti. Slovenija je prva 
država EU, v katero lahko 

vstopa blago iz držav vzhod-
no od nas, ki je namenjeno 
za evropske trge, poleg tega 
pa tudi zadnja država zno-

traj schengenskega režima za 
pretok blaga iz EU na Bližnji 
in Daljni Vzhod ter obratno. 
To dejstvo prinaša Posavju 
ogromne priložnosti, denimo 
za razvoj civilnega dela leta-
lišča Cerklje ob Krki in vseh 
poslovnih con, planiranih ob 
avtocesti, saj logistična de-
javnosti potrebuje kar precej 
prostora za svoj razvoj. Sle-
dil bo prihod tujih in doma-
čih logističnih podjetij, kar 
pomeni nova delovna mesta. 
Če k temu dodamo še delo-
vanje Fakultete za logisti-
ko, kjer je potrebno zagna-
ti še njen raziskovalni del, je 
to ključen pozitiven premik 
ob vzpostavitvi schengenske 
meje, ki pa bo glede na dej-
stvo, da je širitev EU začasno 
zaustavljena, kar nekaj časa 

na naši južni meji. Seveda pa 
to ni nujno dolgoročna pri-
ložnost, saj bo v trenutku, ko 
se bo Schengen prestavil, na-

daljnji razvoj 
logistične de-
javnosti ogro-
žen. Zato bo 
potrebno pra-
vočasno pre-
strukturirati 
vzpostavljeno 
infrastruktu-
ro v druge na-
mene.

Torej pozi-
tivni vidi-
ki Schenge-
na pretehtajo 
negativne?
V vsakem pri-
meru. Z vidi-
ka gospodar-
skega razvoja 
Posavja, kjer 
smo stavi-
li na tri ključ-
na področja, 

energetika, logistika in turi-
zem, prinaša Schengen več 
plusov kot minusov, seveda 
če jih bomo znali izkoristi-

ti. Imamo vse pogoje za to: 
primerno območje za razvoj 
logistične dejavnosti, že ob-
stoječo letališko infrastruk-
turo in že kar nekaj poslovnih 
con, v okviru katerih se logi-
stična dejavnost lahko začne 
razvijati. 

Je posavsko gospodarstvo 
pripravljeno, da izkoristi te 
priložnosti? 
Na splošno bi rekel, da niti 
ne. Posamezniki se sicer tega 
zavedajo, vendar bo treba  
dati velik poudarek iskanju 
domačih in tujih neposrednih 
investicij, zlasti večjih logi-
stičnih podjetij. Pravih no-
silcev logistične dejavnosti 
v Posavju ni, razen gospodar-
ske družbe ki bo upravljala 
z letališčem. Nekatera pod-
jetja svoje logistične cen-
tre celo postavljajo na drugi 
strani meje, v bližini Zagre-
ba. Druga stran schengenske 
meje je ravno tako zanimiva 
s tega vidika, naša naloga je, 
da to logistično infrastruktu-
ro postavimo na naši strani. 

P. Pavlovič

stvo je in bo tudi v bodoče, 
zato v carinski služba posve-
timo veliko pozornosti in dela  
prav odkrivanju tega. Imamo 
že omenjene mobilne ekipe, 
ki, v kolikor obstaja sum, iz-
vajajo natančne preglede, 
imamo pa tudi pri nas velik 
prostor, t. im. pregledoval-
nico, kamor se spravi vozi-
lo, se ga pregleda, razloži, 
prešteje...

Skozi kakšne postopke gre 
tovorno vozilo, ki vstopa na 
carinskem terminalu v Slo-
venijo?
Ko tovorno vozilo pride na 
ozemlje Slovenije, je voznik, 
ki vozi kakršno koli blago, po 
zakonu dolžan blago predlo-
žiti. To pomeni, da mora, ko 
pride do carinskega delavca, 
povedati, kaj ima. S predlo-
žitvijo blaga se začne carin-
ski nadzor z ukrepi carinske 
službe, s katerimi ta zagoto-
vi, da bo blago pravilno ca-
rinsko obravnavano, da bo 
prišlo v carinsko dovoljeno 
rabo, ki jo nekdo za to bla-
go zahteva. Blago v nadalje-
vanju pride na parkirni pros-
tor in če dobavitelj, kupec, 
odredi, da bo to blago oca-
rinjeno pri nas, pripravijo na 
špediciji dokumente, na bla-
govni izpostavi tovor pregle-

dajo in preverijo deklaraci-
jo, ali so v njej navedeni tisti 
podatki, ki ustrezajo stanju 
blaga. Ko se obračunajo še 
carinske dajatve, se bla-
go prepusti. Drugi postopek 
pa je, ko denimo prevoznik 
pove, da bo blago odpremlje-
no, na primer, v Milano in bo 
carinski postopek izveden v 

Italiji. To pomeni, da je tovor 
v tranzitu, da ga pregledamo 
in ga damo pod carinske za-
livke. Ti carinski ukrepi mo-
rajo biti izvedeni tako, da po 
prepustitvi blagu v tovorišču 
ni mogoče ničesar dodati in 
tudi ne odvzeti. 

Schengenski režim bo na 
meji vzpostavljen, ko bo 
usposobljen Informacijski 
sistem II. Ali lahko ta služi 
tudi za potrebe carine?
Mi imamo svojo infrastruk-
turo in tudi svoj carinski si-
stem, ki je povezan v evrop-
ski sistem. Tako imenovani 
SIS pa je izključno policijski 

sistem. Ko pa bo ta vzpostav-
ljen tudi na meji, bo lahko, 
če bi bilo potrebno, v pomoč 
preko policije tudi carini. Ta 
sistem ima nedvomno boga-
to zbirko podatkov in če bi se 
pojavila dilema in če bi za-
prosili, bi verjetno prej pri-
šli do podatkov. Načeloma 

pa vsak obvladuje svoje po-
dročje.

Menite, da bo vzpostavitev 
schengenske meje, ki vzpo-
stavlja strožji režim ali kon-
trolo na meji, vplivalo na 
življenje ob meji?
Če prenesemo ta pogled 
na druge meje, recimo na  
schengenski režim na avstrij-
sko–slovenski meji ali pa na 
italijansko–slovenski meji, ta 
ni drastično vplival na giba-
nje oseb v obmejnem pasu, 
zato menim, da ne bo pose-
gel tudi ne v utrip v Posav-
ju ali v sodelovanje s sosed-
njo Hrvaško, glede na to, da 
gre že za zgodovinske vezi.  
Zavedati se moramo, da je 
schengenski režim vzpostav-
ljen z namenom zaščite in 
kvalitete življenja Evrope, 
evropskih državljanov, držav-
ljanov EU, kar smo tudi mi. 
In za vsakogar, ki nima slabih 
namenov, Schengen ne pome-
ni ovire, za tistega, ki jih pa 
ima, je sicer vprašanje, če 
ga zaustavi v nameri, vseka-
kor pa zanj pomeni ta režim 
veliko večje tveganje, da bo 
odkrit.

Bojana Mavsar

Robert Ostrelič

Civilne iniciative v Posavju

Pogosto preveč opevani, 
a nepogrešljivi stebri 
demokracije

Če bi sodili po deležu ponov-
no izvoljenih, ki je po obči-
nah sicer nekoliko različen, 
je zadovoljstvo z dosedanji-
mi predstavniki interesov lo-
kalnih prebivalcev kar pre-
cejšnje, še zlasti pa to velja 
za župane. A takšna predsta-
va je v precejšnji meri zava-
jajoča, saj so v razmeroma 
kratkem času, ki je na vo-
ljo za premislek in odločitev, 
komu zaupati glas, v središ-
ču povečini pozornosti samo 
t. im. velike zgodbe, mnoge 
podrobnosti in posamezne iz-
kušnje prebivalca ali manjših 
skupin iz nekega ožjega oko-
lja pa ponavadi ne pridejo do 
izraza. 

Prav za tako imenovane civil-
ne iniciative je značilno, da 
naj bi se rodile spontano, iz 
vsakodnevnih potreb prebi-
valcev na nekem območju, 
ko ne zadostujejo ustaljene 
oblike odločanja preko ob-
činskega sveta in župana, 
zborov občanov in različnih 
referendumov, organiziranih 
pod okriljem lokalne samo-
uprave (zgodi se, da določe-
nih problemov oblast tudi ne 
opazi, včasih pa jih raje ig-
norira).

Aktivna civilna družba (pod 
tem pojmom razumemo vse 
civilne oblike združevanja 
in organiziranja) je opeva-
na predvsem kot steber de-
mokracije, kot odraz visoke 
politične kulture in pooseb-
ljenje skupka svoboščin in 
pravic. Prav tako pa je izraz 
širšega vrednotnega sistema, 
uzakonjenega tudi v sloven-
ski ustavi: svoboda izraža-
nja (39. člen ustave), svo-
boda vesti (41. člen), pravica 
do zbiranja in združevanja 
(42. člen), pravica do ugo-
vora vesti (46. člen), pravica 
do peticije (41. člen), zakon-
ska iniciativa (88. člen), za-
konodajni referendum (90. 
člen) itd.

Pojem civilne družbe je eden 
najbolj popularnih družbos-
lovnih pojmov in preveč-
krat tudi napačno rabljen in 
celo zlorabljen. Tudi najslav-
nejše definicije Hegla (civil-
na družba je posrednik med 
kapitalom in suverenostjo) in 
Gramscija (civilna družba in 
politična družba skupaj tvo-
rita državo) ne zadostujejo 
več, saj se je meja med kapi-
talom, oblastjo in družbeni-
mi porami preveč zabrisala.

Da bi se lažje posvetili pe-
strim pojavom znotraj aktiv-
ne civilne družbe, vzemimo 
neko splošno znano (mor-
da preveč poenostavljeno in 

zato neustrezno) delitev na 
formalizirano in neformalizi-
rano aktivno civilno družbo. 
Formalizirana civilna družba 
ima največkrat zakonsko do-
ločeno strukturo in delova-
nja in je tako vsa široka pale-
ta zasebnih zavodov, društev, 
ustanov, fundacij, medtem 
ko s pojmom neformalizira-
ne civilne družbe orišemo vse 
civilne iniciative, pobude, ki 
jih vitalizirajo posamezniki 
ali skupina prebivalcev dolo-
čenega področja.     

Gotovo je prav, da je aktivna 
civilna družba živahen akter, 
pobudnik diskusij, nosilec 
družbenih premikov in nujnih 
sprememb, še bolj pomemb-
no pa je (predvsem za njiho-
vo bodoče delovanje), da je 
tudi objekt opazovanj in raz-
prav. Na žalost ostaja tudi 
medijsko oko večkrat pripr-
to za prav poseben, nefor-
maliziran del aktivne civilne 
družbe -  za t.i. civilne inici-
ative, obravnavajo jih pred-
vsem kot dogodek, stlačijo v 
vest in reportažo. 

Čeprav se z imenom “civil-
na iniciativa” nasploh pogo-
sto manipulira, večkrat se v 

takšna poimenovanja maski-
rajo tudi podporniki določe-
nih političnih strank ali celo 
stranke same, bomo poskuša-
li odstreti še kakšno tančico 
predvsem z gibanj na območ-
ju naše regije, predvsem ti-
stih, ki so (bila) polna energi-
je, vitalnosti, retorike in vsaj 
v večini pristne težnje po 
boljši kvaliteti življenja.

Kot smo pred časom sicer že 
pisali, je tudi v Posavju ne-
institucionalnih oblik organi-
ziranja in predstavljanja do-
ločenih stališč do konkretnih 
problemov razmeroma veli-
ko. Koliko bodo ti načini iz-
ražanja drugačnih mnenj in 
pogledov na razmere v lo-
kalni skupnosti prisotni v na-
slednjih štirih letih, je tež-
ko reči. Dosedanji primeri, ki 
jim bomo v bodoče posveti-
li nekoliko več pozornosti, pa 
kažejo, da se je civilna inici-
ativa kot »orodje« za izraža-
nje drugačnih stališč in po-
gledov na različna, zlasti pa 
okoljska vprašanja, prijela 
tudi v Posavju. 

Iniciativa - e ž (fr. initiati-
ve iz lat. initiare začeti) – 
spodbuda, prva pobuda za 
kaj, podnet; podjetnost, 
prizadevnost.

Nedavne lokalne volitve so bile med drugim tudi 
priložnost, da ljudje nekega zaključenega območ-
ja sicer deloma neposredno izrazijo svoje zado-
voljstvo ali pa tudi nestrinjanje s tem, kako njiho-
vi pred štirimi leti izvoljeni predstavniki v organih 
lokalne samouprave izvršujejo svoje delo in iz-
polnjujejo njihova pričakovanja. Slednja so (bila) 
nedvomno že od samega začetka zelo različna in 
zelo odvisna od množice faktorjev, pri čemer ve-
lja našteti vsaj generacijsko, izobrazbeno, geo-
grafsko (npr. mesto – vas), kulturno in ne naza-
dnje ideološko različnost.
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Na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju priznanj za dosežke na področju inovativne dejav-
nosti (5.11.1998) in 30.člena Statuta Občine Brežice (Ur.l. RS, št.: 49/99, 86/99 in 79/02)

r a z p i s u j e

Javni razpis za zbiranje predlogov za 
podelitev priznanj za dosežke na področju 
inovativne in raziskovalne dejavnosti

1. Občina Brežice razpisuje zbiranje predlogov za podeli-
tev priznanj za dosežke na področju inovativne in razis-
kovalne dejavnosti v letu 2006. V skladu s pravilnikom iz 
naslova bosta podeljeni največ do dve priznanji za obe 
področji.

2. Priznanja se podeljujejo za:
- izume, tehnične izboljšave in predloge, ki so preizkušeni 

v praksi, prinašajo tehnične in ekonomske učinke ter pri-
spevajo k produktivnosti dela,

- raziskovalna dela, predloge, ki prinašajo nove ideje po-
membne za vzpodbujanje poglabljanja in razširjanja 
znanja,

- izvirna dela, ki še niso preizkušena v praksi in ni mogoče 
ugotavljati ekonomskih učinkov.

3. Kandidate za priznanja lahko predlagajo poslovodni in 
drugi organi gospodarskih družb, organizacije in zavodov, 
strokovna društva, zveze društev in združenja ter posa-
mezniki.

4. Predlogom za priznanja je potrebno priložiti:
1. osnovne podatke kandidata: ime in priimek, naslov, 

zaposlitev, davčna in matična številka, številka TRR, 
zaposlitev in izobrazba ter kratek opis predlaganega 
dela,

2. za inovacije s tehničnega področja: dokazilo o regi-
straciji patenta oz., če gre za izboljšavo lastnega iz-
delka, potrdilo neke druge neodvisne institucije iz te 
panoge o izvirnosti oz. uporabnosti; 

 za predloge iz ostalih področij: mnenje in ocena re-
cenzenta, ki ne izhaja iz iste sredine kot predlagatelj 
in kandidat (mentor ne more biti recenzent).

 Dokazilo oz. recenzija morata dokazovati, da gre res-

nično za inovacijo, ki je na trgu ne ponuja noben drug 
proizvajalec. 

3. strokovno utemeljitev predlagatelja o pomembnosti 
predlaganega dela,

4. razlogi za začetek in kratek opis poteka nastanka 
predloženega dela.

Utemeljitev predloga naj ne bo le informacija o inovaciji ali 
raziskovalnem dosežku, pač pa utemeljitev kandidatovega 
dela oziroma njegove zasluge za inovacijo ali raziskovalni 
dosežek. Pričakujemo podatke o uporabnosti in trženju iz-
delkov, ki so rezultat inovacij oziroma raziskovalnega dela.

5. Predloge za priznanja za dosežke na področju inovativ-
ne in raziskovalne dejavnosti za leto 2006 pošljite na na-
slov: OBČINA BREŽICE, Oddelek za družbene dejavnosti, 
P.P. 132, 8250 Brežice, z oznako »Predlogi za inovacije – 
Ne odpiraj«, oz. oddajte v sprejemni pisarni občine Bre-
žice najkasneje do 30.11.2006 do 12.ure. 

KOMISIJA BO OBRAVNAVALA LE PREDLOGE, KI BODO VSE-
BOVALI VSO ZAHTEVANO DOKUMENTACIJO IN PODATKE.

6. Datum podelitve priznanj bo določen naknadno.
 Vse dodatne informacije so na voljo na Oddelku za druž-

bene dejavnosti Občine Brežice (tel.: 07 4991 541, e-
mail: milka.benic@brezice.si).

 Javni razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Občine 
Brežice www.brezice.si.

Številka: 630-3/2006
Brežice,  10.11.2006

Ivan Molan   
župan Občine Brežice

Likovna razstava CO-SCENE
BREŽICE – K obeležitvi praznika Občine Brežice se je na idejo 
ravnateljice Gimnazije Brežice Stanislave Molan vključila tudi 
Gimnazija Brežice in sicer z otvoritvijo likovne razstave CO-
SCENE (kooperativna scena), katere avtorji so akademski sli-
kar prof. Alojz Konec in šestindvajset dijakov za tradicionalno 
prireditev BAG(brežiška akademija gimnazijcev). Likovno sno-
vanje dijakov 2. letnikov je potekalo pri urah likovne umetno-
sti, ki je eno od likovnih nalog – scenografija in kostumografija 
– v šolskem učnem načrtu. Ob ustvarjanju BAG-ov(vsak BAG je 
glede na vsebino ustvarjal drug team dijakov: atenska šola-co-
scene-, rojstvo Venere, grški ščiti, vitraži), so dijaki spoznavali 
barve, kompozicijo, risbo, tehniko, umetnike, saj tudi sicer li-
kovna umetnost temelji na spoznavanju, poučevanju in vzgoji; 
vzpodbudo k snovanju pa dobijo dijaki na šoli, saj ima le-ta iz-
reden čut za likovno govorico.  Stene Galerije v avli Gimnazije 
so tako lepo oživele v zanimivih barvnih kompozicijah, dogo-
dek pa so dopolnili še Mateja Avšič z igranjem na citrah, Kaja 
Galič na violini, Nika Ogorevc s spremljanjem na klaviaturi in 
z recitacijami Nejc Hostar. N.J.S.

prof. Alojz Konec ob pojasnjevanju BAg-a Rojstvo Venere

Nepozabno martinovanje na Bizeljskem
BIZELJSKO - Vinogradnike vsako leto znova, simbolično nekje okoli 11. novembra, preplavlja prijetno pričakovanje: le 
kakšnih okusov mladega vina se bodo veselile brbončice to leto? Ker god enega najljubših patronov vinogradništva obu-
di tudi popularna martinovanja, se ga razveselijo tudi ostali vinoljubi. Skoraj tisočglava množica željnih zabave, druže-
nja in obujanja tradicije se ni ustrašila sobotnega mrzlega vetra in vlažnih meglic, radovedno so iz vseh posavskih smeri 
sledili svetemu Martinu na Bizeljsko.

Treba je priznati, mladi Bize-
ljanci in Brežičani, pod okri-
ljem organizatorjev Društva 
študentov Brežice ter Društva 
ljubiteljev Bizeljčana, očitno 
dobro vedo, kako, kaj in kdaj 
je potrebno svetega Martina 
pospremiti v svoj vinorodni 
okoliš. “Bal na Bizeljčana!” 
so ga pocukali za rokav. Pri-
pravili so mu namreč pester 
program, ki se je začel z bolj 
uradnim delom ob prazniku 
Krajevne skupnosti Bizeljsko 
že okoli 16. ure: položili so 
cvetje k spomeniku izgnan-
cev, z dobrotami in dobro vo-
ljo pa so postregle tudi  mar-
ljive gospe iz aktiva kmečkih 
žena. 

Martina in obiskovalce so 
nato posedli v ogrevan šo-
tor ob Zadružnem domu na 
Bizeljskem. In Martin je bil 
gotovo vesel tudi bizeljske-
ga župnika, Vlada Leskovar-
ja, ki je prav z njegovo po-
močjo krstil letošnji mošt. 
Kmalu so se naokoli razlegale 

poskočne melodije, najprej 
mladih ljubiteljev narodne 
glasbe Ansambla bratov Žer-
jav, nato pa še glasbenikov z 
malo daljšim stažem, Ptuj-
skih 5.  

Obiskovalci martinovanja so 
imeli ves čas polne roke: v 
Zadružnem domu ob šoto-
ru so degustirali vina in se 
sladkali s pecivom, brskali so 
za srečkami za srečelov, pri-
sluhnili so pevskim zborom 
in burno debatirali z mladimi 
vinogradniki o letošnji letini. 
V šotoru pa se je v vse smeri 
plesalo in pelo, jedlo in pilo, 
smejalo in vriskalo. V instru-
mente niso pozabili zapiha-
ti niti Pihalni orkester Kape-
le, na pesem Slovenci pa si 
je lahko ponosno zažvižgala 
tudi prejemnica zahvale Vi-
nogradniško vinarske zadruge 
Bizeljsko, Nežka Iljaž.
V slogu “rompompom še ne 
gremo domov!” se je nada-
ljevalo do jutranjih ur, ko je 
zbrane nagovoril tudi pred-

sednik Društva študentov 
Brežice, Mitja Vranetič, ki je 
poudaril prav tradicionalnost 
te prireditve, ki je potekala 
tokrat že tretje leto.

Več kot očitno je bila prire-
ditev delo prave skupine za-
gnanih ljudi, zaljubljenih v 
Bizeljsko. Vodji projekta, 
Gregor Borošak s strani Dru-
štva študentov Brežice in Pet-
er Gregl, predsednik Društva 
ljubiteljev Bizeljčana, sta 
bila upravičeno zadovoljna. 
“Potrebno se je zbuditi, saj 

Nežka Iljaž s priznanjem

imamo veliko ponuditi. Raz-
nim cvičkarijam lahko s pra-
vo mero truda in dobre volje 
postavimo ob bok tudi našo 
pestro ponudbo,” je povedal 
Gregl, Borošak pa je dodal: 
“S skupnimi močmi nam je 
uspelo in obiskovalci bodo na 
razne konce Posavja odnes-
li prijetne spomine na letoš-
nje martinovanje,  ki smo ga 
zanje pripravili mladi. Včasih 
sem črnogled, kar se tiče ak-
tivizma, dobra ekipa pa mi 
je dokazala nasprotno, da je 
morda prav tu, v Brežicah in 
okolici, še tista iskra entuzi-
azma, ki je v družbi še vedno 
potreben!«

Sveti Martin je še malo pogle-
dal po bizeljskih gričih, krstil 
kako gosko še za naslednji 
dan in povabil trte k zasluže-
nemu počitku. 

M. Mavsar

Spreminjaj navade, ne pa podnebja!
V ponedeljek, 13. novembra, je na Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice potekalo predavanje SPREMINJAJ NAVADE, NE PA POD-
NEBJA! Predavanje sta vodila Lidija Živčič in Jure Vetršek iz 

društva FOKUS. Dijaki so pozorno prisluhnili zanimivemu pre-
davanju in si ogledali video projekcije, ki so govorile o tem, 
kako lahko z malimi dejanji naredimo veliko za naš planet. 
Če imate čas, si lahko ogledate tudi predstavo v avli Eko-
nomske in trgovske šole Brežice. Več o tem na spletni stra-
ni www.focus.si.
Pripravila: Katarina Žičkar in Aleš Arh, 2. Ae ETrŠ Brežice

POGOVORI 
Z ŽUPANOM

Vsak tretji torek v mese-
cu po oddaji OD TORKA DO 
TORKA je na programu TV 
studia v Brežicah pogovor 
z županom občine Breži-
ce Ivanom Molanom. Vabi-
mo vas k ogledu, obenem 
pa povabljeni k zastavljanju 
oz. pošiljanju vprašanj, na 
katera bo župan odgovarjal. 
Vprašanja pošljite na tel. 
oz. tel. odzivnik 07 496 33 
44 , tel./fax. 07 496 63 44, 
na elektronski naslov stu-

dio.brezice@posavje.info 
ali po pošti na Posavski ob-
zornik, Trg Matije Gubca 2, 
8270 Krško s pripisom PO-
GOVORI Z ŽUPANOM.

Urednica oddaje
Marija Kalčič Mirtič



Posavski obzornik - leto X, številka 23, četrtek, 16. 11. 200616 Posavski obzornik - leto X, številka 23, četrtek, 16. 11. 2006 17IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

Spoštovane občanke in občani, 
Ob ponovni izvolitvi za župana Občine Sevnica se vam 
zahvaljujem za  zaupanje, ki ste mi ga izkazali.

Še naprej si bom prizadeval za povezovanje dela Ob-
činskega sveta, Občinske uprave, krajevnih skupno-
sti, podjetij, organizacij in društev za naše skupno 
dobro.

Kristijan Janc
župan občine Sevnica

Vzdrževanje lokalnih cest
Občina Sevnica je izvedla razpis za vzdrževanje lokalnih cest 
v občini. Tudi vnaprej bosta ceste urejala dva izvajalca, CGP 
Novo mesto na Štajerskem, na levem delu reke Save, in Grad-
nje Boštanj na Dolenjskem, na desnem delu reke Save. Pred 
podpisom pogodbe so se predstavniki podjetij in Občine po-
govarjali o vzpostavitvi pogojev za čimbolj kvalitetno oprav-
ljanje storitev vzdrževanja predvsem v zimskem času, saj so 
se ponekod pojavljale določene težave, ki bi jih v prihodnje 
hoteli čimbolj zmanjšati.

Seja Nadzornega sveta 
Komunale
Sestal se je nadzorni svet Javnega podjetja Komunala, ki je 
obravnaval poročilo o poslovanju za devet mesecev letošnje-
ga leta. Pregledali so tudi stanje ukrepov za izboljšanje po-
slovanja in ugotovili, da dajejo pozitivne premike. V nadalje-
vanju bo potrebno odpraviti  še nekatera odprta vprašanja z 
Občino kot ustanoviteljico, ki v zadnjih letih pod okriljem Ko-
munale združuje izvajanje javnih služb s področja komunal-
nih dejavnosti na območju celotne občine Sevnica. Zaključiti 
bo potrebno tudi investicije, ki jih podjetje izvaja s sredstvi 
občinskega proračuna.

Ocenjevanje krajev
Turistična zveza Slovenije je tudi letos pripravila tekmova-
nje krajev v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna. Na 
zaključni prireditvi v Novi Gorici je v kategoriji drugih krajev 
drugo mesto osvojilo naselje Razbor iz KS Loka, v kategoriji 
vasi pa tudi drugo mesto naselje Pijavice iz KS Tržišče. Obe 
priznanji sta dokaz, da se ob prizadevanju krajanov, krajev-
nih skupnosti in občine izboljušuje urejenost bivalnega okolja 
v občini Sevnica. Pomembno vlogo pri tovrstnih  akcijah dobi-
va tudi Turistična zveza občine Sevnica.

Prireditve ob prazniku občine 
Sevnica
Župan Kristijan Janc je poslušalcem Radia Kum predstavil de-
lovanje občine v letu, ki se počasi izteka, prireditve v počas-
titev občinskega praznika in načrte občine ob izgradnji HE 
Blanca in umestitvi tretje razvojne osi v prostor ter druge 
razvojne programe. V Boštanju je bila otvoritev rekonstrui-
ranega parkirišča in obračališča za avtobuse pri Osnovni šoli 
Boštanj. Pridobitev bo povečala varnost otrok, povečala pre-
točnost prometa in olajšala parkiranje pred šolsko zgradbo. 
Na meji KS Boštanj in Krmelj, v zaselku Križišče, je bila na-
menu predana 970m dolga preplastitev lokalne ceste Križišče 
– Hinjce z novim betonskim mostom, ki bi nadomestil prejš-
nje ozko grlo na tej cesti, leseno  premostitev tamkajšnjega 
pritoka reke Mirne.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca je v svoji enoti v 
Sevnici predal namenu novo dvigalo, uredili pa so tudi vhod 
v dom. Investicijo so izvedli z lastnimi sredstvi in bo olajša-
la delo zaposlenim ter izboljšala kvaliteto bivanja oskrbovan-
cem. Občina Sevnica je na razpisu prejela sredstva podjet-
ja Helios, ki jih namenja za obnovo opuščenih vodnih zajetij 
in vodnjakov po Sloveniji. V Gabrijelah je bilo ob sodelova-
nju Občine in podjetja obnovljeno korito in perišče, ki bo po 
idejni zasnovi domačega arhitekta Damjana Popelarja lahko 
postalo zbirališče občanov ob različnih priložnostih. Osnovna 
šola Krmelj bo sodelovala pri pripravi vodne učne poti. Žu-
pan Kristijan Janc je skupaj s predstavniki združenja borcev 
in udeležencev NOB položil venec na spominsko ploščo pri so-
dišču in pri osrednjem spomeniku NOB v Sevnici in se udeležil 
njihove slavnostne seje. V sevniški Kulturni dvorani je sprego-
voril članom Društva izgnancev ob njihovem srečanju ob praz-
niku občine. V knjižnici in planinskem zavetišču pod sv. Ro-
kom sta svoje fotografije na ogled postavila fotografa Ljubo 
Motore in Vinko Šeško.

V radijski delavnici Radia Maribor, Koper in Ljubljana pod na-
slovom Radi imejmo Slovenijo so se v Kulturni dvorani Sevni-
ca poslušalcem predstavila društva, ki delujejo v občini Sev-
nica, delovanje občine pa je predstavil župan Kristijan Janc. 
Konec tedna je minil v znamenju sv. Martina, ki je imel obi-
lo dela, ko je ves letošnji mošt spremenil v vino. Družabno 

1. seja Občinskega sveta občine Sevnica
V četrtek se je na svoji prvi, 
konstituivni seji sestal ob-
činski svet občine Sevnica. 
Po proučitvi dveh pritožb 
na delo volilnih organov je 
obe pritožbi zavrnil in potr-
dil mandate vsem svetnikom 
in županu Kristijanu Jancu. 
Dvema svetnikoma je man-
dat na njuno željo prenehal 
zaradi nezdružljivosti funk-
cije svetnika s funkcijo žu-
pana in zaradi dela v občin-
ski upravi. Na naslednji seji 

ju bosta nadomestila nasled-
nja svetnika iz liste SLS. Ob-
činski svet sestavlja 9 svetni-
kov iz vrst SLS, 7 svetnikov iz 
SDS, 4 svetniki iz LDS, 2 svet-
nika iz SD ter po 1 svetnik iz 
DeSUS, N.Si in PuM.

V nadaljevanju je občinski 
svet opravil že prvo delovno 
sejo. Obravnaval je pred-
log proračuna občine za leto 
2007, do katerega se bodo 
po konstituiranju opredelili 

novi odbori občinskega sveta. 
Svetniki so izdali pozitivno 
mnenje k razrešitvi Olge Go-
lob kot direktorice Trubarje-
vega doma upokojencev Loka 
in izdali pozitivno mnenje  
Robertu Potočniku iz Laške-
ga za novega direktorja Tru-
barjevega doma. Potrdili so 
še nekatere individualne pro-
grame prodaje nepremičnin. 
Seja je bila uspešno zaključe-
na po dobrih 4 urah dela.

prireditev so pripravili Jurjevci iz Trnovca, Društvo vinograd-
nikov Studenec pa je na Studencu v prireditvenem šotoru 
pripravilo etnološko razstavo Vinograd skozi čas, v povor-
ki predstavilo vinogradniška opravila, dan pa so zaključili 
z družbano prireditvijo Martinovanje na Studencu. V Šport-
nem domu je bil Martinov koncert ob zvokih narodnozabav-
nih ansamblov v organizaciji Društva narodnozabavnih an-
samblov Sevnica.

Ureditev ceste skozi Sevnico
Predstavniki Občine Sevnica so se sestali s predstavniki 
Družbe za državne ceste in projektanti, ki pripravljajo pro-
jektno dokumentacijo za ureditev ceste skozi mesto Sevni-
ca od rondoja v Šmarju do gostilne Plauštajner. Dokumenta-
cija se pripravlja za tri zaključene faze. 1. faza naj bi bila 
pripravljena za izvedbo predvidoma že v naslednjem letu. 
Občina mora zagotoviti sredstva za projektiranje meteor-
ne kanalizacije. Po zagotovilih odgovornih za projekt, po-
stopek poteka skladno s terminskim planom in upamo, da bo 
tako tudi vnaprej.

Ureditev pristana Orehovo
Občina Sevnica je pooblastila Zavod za kulturo, šport, turi-
zem in mladinske dejavnosti za vodenje projektne skupine za 
pripravo idejne zasnove ureditve Pristana in čolnišča Oreho-
vo v sklopu ureditve prostora ob izgradnji HE Boštanj. Uredi-
ti bo potrebno dostop, najnujnejšo komunalno opremljenost, 
rabo površin v športno rekreacijske namene in zagotoviti po-
goje za plovnost reke Save. V nadaljevanju se bo v pripravo 
zasnove vključila tudi zainteresirana javnost. Cilj projektne 
skupine je uskladitev zasnove in pridobitev soglasij v prihod-
njem letu, potem pa po fazah zagotavljati sredstva za reali-
zacijo projekta.

Stanje objektov ob izgradnji 
HE Boštanj
V prostorih javnega podjetja Infra d.o.o. se je sestala komi-
sija za pregled stanja objektov ob izgradnji HE Boštanj. Ko-
misija je bila seznanjena s poročilom o popisu končnega sta-
nja objektov HE Boštanj, pred pričetkom del in med izvedbo 
pa je bilo izdelano preliminarno poročilo o popisu nultega 
stanja. Sklepna ocena poročila je, da ni prihajalo do nastan-
ka novih poškodb in razpok na spomeniško zaščitenih, sta-
novanjskih in industrijskih objektih. Poročilo je izdelal inšti-
tut IRGO. Vse občanke in občane občine Sevnica obveščamo, 
da je končno poročilo na vpogled na sedežu podjetja Infra 
d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica, v času od 6. novembra do 24. 
novembra 2006, vsak delavnik med 8. in 12. uro. Poškodbe 
na objektih, ki niso zajete v poročilu, bo komisija obravna-
vala naknadno.

 
Program prireditev ob 
prazniku občine Sevnica 2006

(od 16. novembra do 1. decembra)

Četrtek, 16. novembra 2006 
- ob 13. uri, Grad Sevnica: Novinarska konferenca župana 

ob prazniku Občine Sevnica 
- ob 17. uri, Kulturna dvorana Sevnica: Proslava s podelit-

vijo priznanj krvodajalcem ob 140. obletnici delovanja 
Rdečega križa na Slovenskem 

- ob 18. uri, Knjižnica Sevnica: »Razbor med koprenami 
spomina« - predstavitev knjige Brede Vidmar 

  
Petek, 17. novembra 2006 
- ob 15. uri, avla Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica: 

»Ekologija v šolskih klopeh« - otvoritev razstave (razsta-
va bo odprta do 30. 11. 2006, od 6. do 16. ure) 

- od 15. do 19. ure, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica: 
»Tehniško - tehnološki seminar« - strokovno srečanje 
učiteljev tehnike in tehnologije   

- ob 17. uri, Kulturna dvorana Sevnica: »Vino in kultura 
uživanja vina« - predavanje Jožeta Rozmana    

 
Sobota, 18. novembra 2006 
- od 8. do 14.30 ure, Osnovna šola Sava Kladnika Sevni-

ca: »Tehniško - tehnološki seminar« - strokovno sreča-
nje učiteljev tehnike in tehnologije    

- ob 9.30 uri, šahovska soba v Športnem domu v Sevnici 
(pri bazenu): Hitropotezno šahovsko tekmovanje za po-
kal Milana Majcna 

- ob 17. uri, Gasilski dom Telče: »Majolka bod’ pozdrav-
ljena« - martinovanje z vinogradniško razstavo 

- ob 18. uri, Grad Sevnica:  Srečanje Sevničanov, ki delu-
jejo izven meja občine Sevnica  

 
Ponedeljek, 20. novembra 2006 
- ob 16. uri, lokalna cesta Blanca – Poklek: Otvoritev mo-

stu preko potoka Blanščica 
 
Četrtek, 23. novembra 2006 
- ob 13. uri, Kulturna dvorana Sevnica: Obeležitev 50. ob-

letnice organizirane komunalne dejavnosti v občini Sev-
nica 

 
Petek, 24. novembra 2006 
- ob 16. uri, Osnovna šola Tržišče: »Literarne stopinje« 

- dan odprtih vrat s predstavitvijo literarnega ustvar-
janja 

- ob 18. uri, Kulturna dvorana Sevnica: »Pepelka« - gle-
dališka predstava v izvedbi dramskega krožka OŠ Sava 
Kladnika Sevnica 

Sobota, 25. novembra 2006 
- ob 8. uri, Športna dvorana Sevnica: Prvenstvo Posavja v 

malem nogometu        
- ob 17. uri, Mladinski center Sevnica: »Kaj si otroci želi-

mo?« - delavnica za otroke na temo otrokovih pravic 
- ob 19. uri, Kulturna dvorna Sevnica: »Apokalipso, pro-

sim« - gledališko vizualna predstava       

Ponedeljek, 27. novembra 2006 
- od 8. do 13. ure, INDE d.o.o. Sevnica: »Socialna vključe-

nost za invalide« - predstavitev programa 
 
Ponedeljek, 27. novembra, do petka, 
1. decembra 2006 
- od 8. do 14. ure, VDC Leskovec Krško, Enota Sevnica: 
 Teden odprtih vrat

Foto: S. Mavsar
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Kulturno-turistično srečanje 
sevniški društev

SEVNICA – V rahlo oblačnem sobotnem popoldne-
vu so se na Glavnem trgu v starem mestnem jedru 
Sevnice 21. oktobra 2006 predstavila kulturno-tu-
ristična društva, ki že vrsto let uspešno delujejo v 
Občini Sevnica. Registriranih društev je 141, ak-
tivnih je 68, v  kratkem sprevodu in predstavitve-
nem programu se jih je predstavilo 31. 

Med vse  bolj aktivnimi sevniškimi kulturno-turističnimi dru-
štvi postaja Društvo Trg, ki povezuje skupino mažoretk, sku-
pino narodnih noš in igralsko skupino. Zelo staro in cenjeno 
je Društvo čebelarjev Sevnica. Kolesarsko društvo Sevnica po-
staja vse številčnejše in v zadnjem času  se člani udeležujejo 
tudi kolesarskih maratonov. Planinsko društvo Sevnica pove-
zuje ljubitelje pohodništva in gora. Folklorna skupina z Raz-
borja ohranja stare ljudske plese. Eno izmed zelo dejavnih je 
Gasilsko društvo Blanca, ki z vrsto zanimivih aktivnosti skrbi 
tudi za podmladek. Po tradicionalnem jesenskem srečanju v 
Tržišču je znano Kulturno društvo Tržišče. Društvo vinogradni-
kov Malkovec je na sobotno predstavitev pripeljalo cvičkove-
ga kralja. Veliko pozornosti je bilo namenjeno Turističnemu 
društvu Loka, in sicer letos ustanovljeni skupini zeliščarjev. 
Na prizorišče dogajanja so se s svojimi jeklenimi konjički pri-
peljali člani Avtomoto-kluba ljubiteljev starih vozil Mirnske 
doline z imenom Hrast. Društvo kmečkih žena Sevnica je ob-
iskovalce prireditve pogostilo s slastnim pecivom in drugi-
mi domačimi dobrotami. S pesmijo so se predstavile Ljudske 
pevke s Telč in pevski zbor upokojencev Sevnica. Vsem dru-
štvom, tudi tistim, ki jih nismo uspeli omeniti, uspešno delo-
vanje še naprej.

Smilja Radi

Loški zeliščarji

Kulturno društvo Tržišče in Društvo vinogradnikov 
Malkovec s kraljem cvička

Direktorica KŠTM Petra Pozderec in voditelja srečanja 
Sinjo Jezernik in Breda Drenek Sotošek

Gledališka delavnica Proludus
SEVNICA – V soboto, 11. novembra, se je v večer-
nih urah v MC Sevnica ponovno zgodil gledališki 
dogodek (večer prej se je igralska zasedba Dober 
dan Teatra predstavila s komedijo v treh dejanjih 
Dober dan avtorja Franca Pluta). Začelo se je s 
kratkim dokumentarnim filmom in končalo s prika-
zom gledališke vaje.

Gledališko umetniško društvo Skrito ob strani oz. krajše Pro-
ludus že več  kot mesec dni uspešno izvaja brezplačni te-
čaj gledališke igre za vse starostne kategorije. Vaje poteka-
jo ob sobotah zvečer v Športnem domu Boštanj. Idejni vodja 
je Sevničan Grega Močivnik, igralec v Šentjakobskem gleda-
lišču v Ljubljani. Kot gost sodeluje tudi Rok Matek, absolvent 

AGRFT-ja. Udeležence tečaja gledališke igre povezuje pred-
vsem ljubezen do igre, kar se izraža v sproščeni ustvarjalno-
sti vsakega posameznika. Del tega smo imeli obiskovalci pri-
ložnost videti tudi na prvi javni predstavitvi v soboto zvečer. 
Kratek dokumentarni film, posnet na eni izmed vaj, nas je 
seznanil z oblikami in metodami dela. Sledil je prikaz gledali-
ške vaje. Z menjavo intonacije v glasu, z gibom, s kretnjami, 
z mimiko obraza so nastopajoči vsak na svoj način interpreti-
rali pesmi španskega pesnika Federica Garcie Lorce. Pri inter-
pretaciji sta sodelovala tudi Grega in Rok.

Smilja Radi

Rok Matek in Grega Močivnik, voditelja tečaja gledališke 
igre, in Anita Jazbec, ena izmed tečajnic (od leve proti 
desni). Foto: Rok Petančič.

Monografija Po sledeh obrtništva v Sevnici
SEVNICA – V četrtek, 9. novembra, je potekala v Galeriji Ana predstavitev knjige Po sledeh obrtništva v 
Sevnici. Spisal jo je Sevničan Zoran Zelič, ki je s knjigo postavil trajen in pomemben spomenik sevniške-
mu obrtništvu. Hkrati predstavlja izid knjige tudi 30-letni jubilej povezovanja obrtnikov v sevniški občini.

Vsebinsko bogata in zani-
miva monografija Po sledeh 
obrtništva v Sevnici obsega 
280 strani. Razdeljena je na 
dva dela. V prvem delu pisec 
bralca seznanja z današnjimi 
razmerami na področju obrt-
ništva v Sevnici in v Posavju. 
V drugem delu, ki je obsež-

nejši, gre za podrobnejši pri-
kaz razvoja obrtništva in po-
sameznih obrtnih dejavnosti 
v Sevnici od leta 1800 do da-
našnjih dni. Monografijo do-
datno bogati še 160 slik, med 
katerimi prevladujejo stare 
fotografije z začetka 20. sto-
letja do začetka druge sveto-
vne vojne. Spremno besedo 
je napisal prof. dr. Janez Bo-
gataj, znani slovenski etno-
log, saj je knjiga tudi bogat 
prispevek k ohranjanju slo-
venske kulturne dediščine. 
Vsebinska predstavitev Zo-
ranove tretje knjige je po-
tekala ob predvajanju sta-
rih fotografij: na njih so bili 
predstavljeni obrtniki, njiho-
va dejavnost, njihovi izdel-
ki, stavbe, ki imajo danes že 
močno spremenjeno podobo 
ali pa jih sploh ni več. V Sev-
nici so živeli in delovali raz-
lični obrtniki: mizarji, me-
sarji, gostilničarji, trgovci, 

peki, krojači, frizerji, brivci, 
čevljarji...Že pred drugo sve-
tovno vojno je delovala dve-
letna obrtna šola. Potekali so 
različni tečaji, predvsem za 
dekleta. Izvedeli smo tudi, 
da je včasih ob potoku Sev-
ničina delovalo 22 vodnih 
mlinov in žag; najmogočnej-
ši med njimi je bil t.i. Valčni 
mlin, ki je najdlje deloval. 
Predstavitev monografije Po 
sledeh obrtništva v Sevnici 
je bila zaključena s fotogra-
fijo brodarja in broda, ki je 
pred drugo svetovno vojno in 
še nekaj časa po njej vozil z 
levega na desni breg Save in 
obratno. V veliko pomoč pri 
sestavljanju besedila so bili 
avtorju Zoranu Zeliču pis-
ni in ustni viri. Neprecenljiv 
in dragocen ustni vir je bil v 
letošnjem letu preminuli sev-
niški čevljar Franc Stopar, či-
gar obrtno dejavnost v Sevni-
ci nadaljuje že četrti rod – sin 

Zoran Zelič, avtor 
monografije o sevniškem 
obrtništvu

Anita Pečnik je bila pri 
zbiranju in obdelavi 
gradiva za monografijo 
avtorju v zelo veliko 
pomoč.

Emil. Monografije v takšnem 
obsegu in v tako temeljiti ob-
delavi nima marsikatero veli-
ko slovensko mesto, zato smo 
Sevničani lahko nanjo upravi-
čeno ponosni.  

Smilja Radi 

Razstava fotografij Po poti narave 
SEVNICA - V sredo, 8. novembra, se je s fotograf-
sko razstavo Po poti narave v Planinskem zavetiš-
ču pod Sv. Rokom  predstavil upokojeni inženir 
gozdarstva, ljubitelj gora in pohodništva Vinko Še-
ško, ki je s svojimi fotografijami že marsikatere-
ga obiskovalca popeljal v čudoviti svet narave in v 
daljne, tuje dežele. Objavil je tudi planinski vod-
nik Izleti v sevniško občino.

Planinsko zavetišče Planinskega društva Lisca Sevnica je 
bilo premajhno za številne obiskovalce, ki so se udeležili 
otvoritve fotografske razstave, zato je kratek kulturni pro-
gram potekal na prostem, pred zavetiščem, kar je dogodku 
dajalo poseben čar in svojstven pomen. Večer je minil v pri-
jetnem planinskem ozračju, ob ogledu fotografij in klepe-
tu. Obiskovalci so bili enotnega mnenja, da Vinko Šeško ni 
samo goreč planinec, pač pa tudi izvrsten fotograf, saj nje-
govo izostreno oko opazi v naravi tudi enkratne, neponov-

ljive detajle, ki jih zna v pravem trenutku ujeti v fotograf-
ski objektiv. Narava je del njegovega načina življenja, zato 
se je že zelo mlad odločil za poklic gozdarja, da bi ji bil čim 
bliže. Narava mu daje smisel bivanja. Narava je tista, ki mu 
nariše nasmeh na lica. Narava je njegovo zavetje, toplina, 
nežnost, mir in tišina. Vse to in še marsikaj drugega se zrca-
li v fotografijah Vinka Šeška, ki jih je naredil na svojih šte-
vilnih pohodih v naravi od  meseca januarja do septembra 
letošnjega leta.

Smilja Radi

Avtor fotografij Vinko Šeško med pozdravnim nagovorom.

Koncert in zahvalna nedelja 
v tržiški farni cerkvi

TRŽIŠČE - V soboto, 4. novembra se je v župnijski cerkvi Svete 
Trojice v Tržišču zgodil nepozaben kulturni večer, ki sta ga pri-
pravila Mešani pevski zbor Primož Trubar iz Loke, pod vodstvom 
Francija Strajnarja, in Glasbena šola Sevnica. V polni cerkvi 
smo lahko tako uživali v uri in pol dolgem koncertu ob skladbah 
iz različnih obdobij. Glasbena šola je skupaj z učenci in men-
torji pripravila prvi del koncerta, drugi del pa MePZ Primož Tru-
bar Loka, ki je eden iz med najboljših zborov v Posavju in šte-
je kar 45 pevk in pevcev.  V tržiški farni cerkvi pa so praznovali 
tudi naslednji dan. Ob prazniku zahvalne nedelje so domačini v 
cerkev prinesli darove, ki jim jih je narava letošnje leto bogato 
naklonila ter se zanje s sveto mašo tudi zahvalili. Ob tej prilož-
nosti so še blagoslovili prenovljeno notranjost župnijske cerkve. 
Po sveti maši so se domačini posladkali in okrepčali z dobrotami, 
ki so jih pripravile članice društva Aktiva kmečkih žena ter prid-
ne roke malkovških vinogradnikov. Prijetno praznovanje je bilo 

omogočeno tudi zaradi sodelovanja domačih skavtov in Turistič-
nega društva Tržišče. Domačini so bili zelo veseli obiska gospoda 
župana Kristijana Janca, ki je ob koncu svete maše z veseljem 
nazdravil z najboljšim med vinogradniki, gospodom Marjanom 
Pircem, kraljem cvička, predsednico Turističnega društva Marto 
Kralj in predsednico Aktiva kmečkih žena, gospo Ido Stušek.  

Katja Pibernik     
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Aktivnosti 
LAS Krško 
v mesecu 
preventive

Lokalna akcijska skupna 
(LAS) Krško kot posve-
tovalno telo župana na 
področju preprečeva-
nja zasvojenosti v obči-
ni Krško v mesecu pre-
prečevanja odvisnosti 
pripravlja  predavanja 
za starše.
Predavanje o dilemah sodo-
bnega starševstva bo pote-
kalo v OŠ Brestanica v torek, 
14. novembra 2006, ob 17. 
uri, in v OŠ Leskovec pri Kr-
škem v četrtek, 23. novem-
bra 2006, ob 17. uri vzpo-
redno z naravoslovnimi dnevi 
Nam se rola brez drog in al-
kohola, ki ga izvaja MC Krško 
in so namenjeni učencem. 
V torek, 21. novembra 2006, 
ob 10. uri bo LAS v MC Krško 
predstavila rezultate razis-
kave Razširjenost uporabe 
drog med mladostniki v ob-
čini Krško, ki je bila izvede-
na v lanskem šolskem letu 
med osnovnošolci in dijaki v 
občini. Ob tej priložnosti bo 
predstavljen tudi program 
Fakultete za socialno delo, 
poimenovan Tveganja pri za-
četnem uživanju dovoljenih 
in nedovoljenih drog – pre-
prečevanje in zmanjševanje 
škode: integrativni pristop, 
in sicer z namenom razisko-
vanja in načrtovanja odgovo-
rov za ciljno skupino začetnih 
uživalcev drog, ki bo izveden 
za celotno Posavje.

Župan sprejel šahovsko 
velemojstrico Anno Muzychuk

9. november 2006 – Župan občine Krško Franc Bogovič 
je sprejel 16-letno šahovsko velemojstrico Anno Muzyc-
huk iz Ukrajine, ki že dve leti kot slovenska reprezen-
tantka dosega velike uspehe na svetovnih in evropskih 
prvenstvih, v zadnjem času pa igra tudi za domači Ša-
hovski klub Triglav Krško.
Anna Muzychuk, ki je šahovsko veščino obvladala že s tremi 
leti, je večkratna svetovna in evropska prvakinja v svoji sta-
rostni kategoriji, v članski konkurenci pa dvajseta na svetu. 
Zadnji uspeh je 9. mesto na ženski olimpijadi, ki je letos pote-
kala v Torinu, kjer so se med sabo pomerile predstavnice 105-
ih držav. Muzychukova, največji uspeh slovenskega šaha, se  v 
tem trenutku pripravlja tudi na moško državno prvenstvo, ki 
bo med 25. novembrom in 3. decembrom 2006 potekalo v Mur-
ski Soboti, kjer bo zaigrala s svetovnimi velemojstri.
Mlada šahistka vadi pod strokovnim vodstvom svojega profesi-
onalno usposobljenega očeta Oleha Muzychuka in se šahu po-
sveča tudi šest ur dnevno. Župan ji je zaželel veliko športne 
sreče ter odličnih potez v veščini, ki ji je posvetila svoje živ-
ljenje. 

MODERNIZIRAN ODSEK ZDOLE-RAVNE - Občina Krško je v 
niz letos moderniziranih cest priključila tudi odsek Zdole-
Ravne, kjer je obnovila del poškodovanega cestišča in 
modernizirala preostanek. Zamenjan je tampon, urejeno 
je odvodnjavanje ter položen osnovni asfalt v širini 3,5 
m. Posodobitev je vredna 2,5 mio tolarjev. 

BLANCA – STRANJE - Sanacijo po neurju Občina Krško 
nadaljuje v KS Senovo, kjer so v zaključni fazi dela 
na odseku Blanca-Stranje. Sanirane so vse površinske 
in hudourniške vode, v tem tednu sledi še asfaltna 
prevleka, s katero bodo dela zaključena. Vrednost 
sanacije znaša 9 mio tolarjev.

ARMEŠKO - Neurje je 21. avgusta 2005 poškodovalo tudi 
brežino potoka Lokvanski in ogrozilo prevoznost ceste, 
ki vodi preko Lok v Koprivnico. Občina Krško je v začetku 
meseca začela s sanacijo, ki bo predvidoma potekala 
do 20. novembra. Trenutno se na najbolj kritičnih delih 
izdelujejo kamnite zložbe.

KORITNO - V Krajevni skupnosti Krško se bo  v tem tednu 
začela sanacija brežine v Koritnem, pod stanovanjsko 
hišo Glas. Zgrajen bo kamniti oporni zid v dolžini 
35 metrov, ki bo zaščitil brežino pod stanovanjskim 
objektom in omogočil boljšo prevoznost ceste. V času 
sanacije, ta bo predvidoma potekala 3 tedne, bo odsek 
Glas-Šoba zaprt za ves promet. Obvoz bo urejen.

Sanirali brežino
Ob lokalni cesti Bučerca - Sremič je Občina Krško sanirala 
brežino pod stanovanjsko hišo Moravac. Brežina, ki jo je v 
lanskem avgustovskem neurju odnesel plaz, je sanirana po 
postopku okoljske tehnologije, kar pomeni, da je del breži-
ne stabiliziran s tehnologijo vegetacijskih pasov. Vrednost del 
znaša nekaj več kot 2 mio tolarjev.

Prva seja Občinskega sveta občine Krško
KRŠKO, 9. november 2006 – Občinski svet občine Krško, v novi sestavi, je zasedal na svoji prvi seji. 
Svetniki so potrdili mandate članom Občinskega sveta in županu, ki je novim članom voščil iskreno do-
brodošlico, jim čestital za izvolitev in zaželel uspešno sodelovanje v naslednjem obdobju. 

Mateja Resnik Bahčič, pred-
sednica Občinske volilne ko-
misije Krško, je uvodoma 
predstavila poročilo o izi-
du volitev članov Občinske-
ga sveta občine Krško, o iz-
idu rednih volitev v svete 
Krajevnih skupnosti ter iz-
idu splošnih volitev župana 
Občine Krško. Andrej Sluga, 
predsednik Posebne volilne 
komisije Občine Krško pa je 
svetnike seznanil s poroči-
lom o izvolitvi predstavnika 
romske skupnosti. Člani sve-
ta so v nadaljevanju obra-
vnavali tudi dve pritožbi, ki 
sta se nanašali na razdelitev 
mandatov in ponovno štetje 
glasov. Svetniki so obe pri-
tožbi, na predlog v ta namen 
izvoljene mandatne komisi-
je, kot neutemeljeni zavrni-
li. V nadaljevanju so sprejeli 
še sklep o potrditvi manda-
ta 30-im članom Občinskega 
sveta in potrdili mandat žu-
panu Franciju Bogoviču. 

1. Boštjan Arh iz Leskovca pri Krškem 16. Janez Požar iz Krškega
2. Franc Bogovič iz Koprivnice 17. David Radej iz Malega Kamna
3. Vlado Grahovac iz Reštanja 18. Jože Slivšek z Zdol
4. Jožef Habinc iz Krškega 19. Rudi Smodič iz Brestanice
5. Brane Janc iz Leskovca pri Krškem 20. Ana Somrak iz Leskovca pri Krškem
6. Vilma Jan Špiler iz Krškega 21. Cvetko Sršen iz Leskovca pri Krškem
7. Alojz Kerin iz Ardra 22. Miran Stanko iz Krškega
8. Martin Kodrič iz Podbočja 23. Metod Šerbec iz Krškega
9. Olga Košir iz Brestanice 24. Dušan Šiško iz Krškega
10. Janez Krajnc iz Brestanice 25. Metod Šonc iz Krškega
11. Franc Lekše z Velikega Trna 26. Ivan Urbanč iz Podbočja
12. Janez Nečemer iz Gržeče vasi 27. Apolonija Urek iz Krškega
13. Vojko Omerzu s Senovega 28. Rajmund Veber iz Krškega
14. Stane Pajk iz Gorenjega Leskovca 29. Jožef Zupančič iz Rake
15. Marjana Planinc z Libne 30. Zdravko Kovačič iz Gorice

V Občinskem svetu občine Krško bodo tako občane in občanke v naslednjih štirih letih pred-
stavljali sledeči, na lokalnih volitvah, 22.10.2006, izvoljeni člani: 

Ker sta funkciji občinskega svetnika in župana nezdružljivi, bo Franca Bogoviča med ob-
činskimi svetniki nadomestil naslednji na listi stranke SLS iz prve volilne enote.

Oddajanje vlog za znižano plačilo 
vrtca za leto 2007
Na oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško lahko do 30. novembra 
2006 oddate “Vlogo za znižano plačilo vrtca”. S slednjo boste znižano pla-
čilo za otroke, ki vrtec že obiskujejo, lahko uveljavili od 1. januarja 2007 
dalje. Za otroke, ki se bodo v vrtec vključili med šolskim letom, se znižano 
plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo 
najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo.

Odločbe o višini plačila za 
program vrtca za leto 2006 
veljajo do konca letošnjega 
leta, zato je potrebno za leto 
2007 znižano plačilo vrtca 
uveljaviti na novo. Staršem, 
ki znižanja ne bodo uveljav-
ljali, bo vrtec v času vključe-
nosti otroka v vrtec izstavljal 
račun v višini polnega plači-
la, ki znaša 80 % od cene pro-
grama, ki ga otrok obiskuje. 
Za tiste, ki bodo vlogo oddali 
pravočasno, torej do 30. no-
vembra 2006, bodo znižano 
plačilo uveljavili s 1. januar-
jem 2007. 
Vlogo lahko prosilci oddajo v 
času uradnih ur: 
- ponedeljek:    

od 7.30 do 15.00 ure,
- sredo:             

od 7.30 do 16.30 ure,
- petek:              

od 7.30 do 13.00 ure.

Vloge (obrazec 1,82 DZS) z 
navodili za izpolnjevanje so 
na voljo v knjigarni, obrazec 
pa tudi na spletni strani Obči-
ne Krško (www.krsko.si). 

Vsa natančnejša navodila so 
navedena v navodilih k vlo-
gi za znižano plačilo vrtca. 
Za vsa dodatna pojasnila 
se lahko obrnete na Odde-
lek za družbene dejavno-
sti (tel: 49-81-285 ali 49-
81-287).
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Praznični pohod za otroke
PODBOČJE - V torek, 31. oktobra, smo člani društva DPM Pod-
bočje organizirali pohod od Podbočja do Gazic pri Velikem 
Mraševem z namenom, da otrokom popestrimo dogajanje 
med jesenskimi počitnicami. Pred OŠ Podbočje se je ob 9.30 
zbralo približno 40 otrok in celo nekaj staršev si je na ta praz-
nični dan vzelo nekaj uric zase in svoje otroke. 
Ob reki Krki smo jo po poljski poti mahnili do Velikega Mra-
ševega, od tu pa po novo asfaltirani cesti do Gazic, kjer nas 
je pred zidanico pričakal ravnatelj OŠ Podbočje Branko Str-
gar, ki je hkrati tudi član DPM Podbočje. Otroci so se okrep-
čali s pečenim kostanjem in hrenovkami, prav tako pa so se 
lahko posladkali tudi z različnimi sladicami, ki smo jih pripra-
vile članice društva. Da otrokom ni bilo dolgčas, so tekmova-
li v različnih zabavnih igrah, ves čas pa nas je spremljala pe-
sem in veliko dobre volje. 

Renata Jurečič, predsednica DPM Podbočje

Nam se rola brez drog in 
alkohola v preventivnem 
mesecu novembru 
Mesec november je mesec preprečevanja odvisnosti. V Mla-
dinskem centru Krško smo v tem duhu že peto sezono zapo-
red v oktobru pričeli z naravoslovnimi dnevi Nam se rola brez 
drog in alkohola po šolah v občini. Naravoslovni dnevi so na-
menjeni predvsem ozaveščanju in vzpostavljanju pravilnega 
odnosa mladih do problematike dovoljenih in nedovoljenih 

drog. Sestavljeni pa so iz treh kratkih predavanj za osnovno-
šolce ter predavanj bivših odvisnikov iz Društva Srečanje za 
srednješolce, predavanjem pa na vseh šolah sledijo delavni-
ce, ki so namenjene poglobljenemu pogovoru na temo dovo-
ljenih in nedovoljenih drog. Program je v osnovnih šolah na-
menjen učencem zadnjih razredov, v srednji šoli pa dijakom 
2. letnikov različnih usmeritev.
Ti dnevi so se pričeli v oktobru in se bodo vrstili vse tja do 
meseca januarja 2007. V preventivnem mesecu novembru se 
bodo zvrstili štirje v osnovnih šolah. V letošnjem šolskem letu 
bomo z našim projektom prisotni na vseh osnovnih šolah v Ob-
čini Krško ter v Šolskem centru Krško-Sevnica. 
V projektu sodelujejo Policijska postaja Krško, Center za pre-
prečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog pri 
ZD Brežice, Center za socialno delo Krško, Društvo Srečanje 
ter večje število prostovoljcev Mladinskega centra Krško.
Program tudi letos uspešno dopolnjujejo predavanja za star-
še na šolah v istem časovnem intervalu v izvedbi LAS Krško. 
Naš projekt je bil doslej zelo pozitivno sprejet s strani dija-
kov, učencev in njihovih staršev.

Mihaela Kovačič,koordinator projekta 

Z delavnice v OŠ Krško

Naravoslovni dnevi so prijetnejši del šole
Letos se je poletje pomaknilo v jesen in vse do tiste oktobrske srede je bilo nenavadno toplo; res ško-
da, da je temperatura ravno tistega  dne zjutraj  padla na ničlo, a bili smo dogovorjeni in nas tudi niz-
ke temperature niso ustavile…

Učenka Anja Plazar iz de-
vetega razreda OŠ Milana 
Majcna Šentjanž je napisa-
la: «Učenci devetega razreda 
devetletke in petega razre-
da osemletke smo imeli na-
ravoslovni dan. Smer naše 
ekskurzije je bila Trebnje. 
Za začetek smo si ogleda-
li čistilno napravo. Pokaza-
li so nam, kako iz onesnaže-
ne vode dobijo biološko čisto 
vodo. Po tem ogledu pa smo 
se odpeljali še nekaj kilome-
trov dalje, k ribniku Blato, ki 
je nastal z nabiranjem pod-
talnice in je pod okriljem ri-
biške družine Novo mesto 
– Temenica. V kratkem pre-
davanju smo izvedeli, da se 
sladkovodne ribe delijo na 
salmonide (soška postrv, po-
točna postrv, lipan…) in ci-
primide (ščuka, som, podust, 
krap, ostriž…). V ribniku Bla-
to pa prevladujejo ribe, kot 
so krap, som, ščuka, amur…

Izvedeli smo še, da ob rib-
niku gnezdijo čaplje, tukali-
ce, race, labodi, rečni galebi 
ter mala bobnarica. Za konec 
smo spoznali še štiri vrste ri-
bolova: muharjenje, kapital-
ni ribolov, ribolov s kovinsko 
vabo ter ribolov s plovčkom. 
In da je bil dan še lepši, smo 
se sprehodili okoli ribnika.«

Ker so bili oktobrski dne-
vi tako prijetni in res ideal-
ni za naravoslovne dni, poleg 
tega pa so učenci  sedmega 
in osmega razreda dneve pre-
življali v Spuhlji v ŽVN, smo 
imeli v petek še en naravos-
lovni dan. Tokrat smo osta-
li v šoli,  kamor smo prinesli 
razna zelišča in jesenske plo-
dove, iz katerih je učiteljica 
za likovno vzgojo z našo po-
močjo kasneje pripravila raz-
stavo.  Med tem časom smo 
učenci devetega razreda iz-
delali majhen časopis o zdra-

vilnih rastlinah, učenci pet-
ega razreda pa so izdelovali 
plakate, na katerih so prav 
tako predstavljali zdravilne 
rastline.
Kasneje je v šolo prišla še 
gospa Olga Erman, ki nam 
je pripovedovala o tej temi. 
Povedala nam je, naj rastli-
ne vzgajamo z ljubeznijo, saj 
menda čutijo. Torej, če želi-
te, da bodo vaše rastline do-
bro uspevale, jih negujte in 
se z njimi tudi pogovarjajte. 
Zaključek smo popestrili s 
peko kostanja.
Tako je napisala devetošol-
ka Vesna Vovk iz OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, jaz pa že-
lim bolj podrobno predstavi-
ti tako imenovan majhen ča-
sopis, saj so se devetarji zelo 
potrudili in izdelali prav pri-
srčen priročnik za vsakda-
njo rabo.
Dali so mu naslov POZDRA-
VI SE SAM.

In s čim se lahko pozdravi-
mo sami? »Z zdravilnimi ze-
lišči in sadeži,« se je glasil 
odgovor, zato smo iz raznih 
virov izbrali nekaj zdravilnih 
rastlin in plodov, kot so ka-
milica, žajbelj, šentjanže-
va roža, kopriva, rman, be-
zeg, divji kostanj, borovnica, 
rdeča pesa,  jabolko, česen…
in predstavili njihove zdravil-
ne učinke ter kje in kdaj jih 
nabiramo, kako zdravilna ze-
lišča sušimo in kako jih hra-
nimo; rastline so tudi nari-
sali in pobarvali ter dodali 
nekaj pregovorov o zdravem 
življenju. 

Lahka večerja je zdravo življenje.       
Eno jabolko na dan odžene zdrav-
nika stran.
Za vsako bolezen roža rase.   
Saj se strinjate z njimi, kajne?

Majda Podlesnik Repovž

Čarum, žarum, šarum
SEVNICA – Dan reformacije je mimo, prav tako noč čarovnic, a v Mladinskem centru v Sevnici so ravno 
v tem času začeli s projekti tudi za mlajše obiskovalce. Gonilni sili sta Anita in Barbara, ki s skrbno na-
črtovanimi in dobro pripravljenimi materiali za raznovrstne delavnice omogočata najmlajšim in mlaj-
šim, da uresničijo svoje želje, sprostijo svojo ustvarjalno energijo in se pri tem še zabavajo. Seveda 
brez pomoči staršev mnogokrat ne gre. To pa samo še utrjuje družinske vezi, saj je čas, ki ga namenijo 
starši svojim otrokom, največja dragocenost.

V torek, 31. oktobra, so na-
stajale prečudovite umet-
niške stvaritve iz domačih 
poljskih buč, fižola, listov 
zelja in ostalih »modnih 
dodatkov«. V čarovniškem 
loncu  se je kuhal poseben 

napitek, zvarek za prega-
njanje dolgočasja in žalosti.  
Po zaključeni dveurni delav-
nici so vsi udeleženci dobili 
diplomo, da znajo čarati. Iz-
delke iz buč so »novopečeni 

čarovniki« odnesli domov.
V soboto, 11. novembra, ob 
občinskem prazniku Obči-
ne Sevnica, so mlajši obis-
kovalci Mladinskega centra 
Sevnica aktivno sodelovali v 
delavnici z naslovom To sem 

jaz. Na 
i z v i r e n , 
z a n i m i v 
in duho-
vit način 
so pred-
s t a v i l i 
sebe, svo-
je želje 
in priča-
kovanja. 
Narisane 
stvari so 
izrezova-
li, barva-
li, lepili… 
Na kon-
cu so na-

redili dve maketi kraja, v 
katerem bi z veseljem žive-
li. Zakaj? Skozi kraj bi tekel 
žuboreč potok, v ribniku bi 
plavale zlate ribice, mest-
ni park bi krasile cvetlične 

gredice, ob 
sprehajalnih 
poteh bi bile 
postavljene 
klopce, mogo-
čen vodomet 
sredi mesta 
bi privabljal 
številne rado-
vedneže, na 
travnikih bi 
cvetele rože, 
zelen gozd bi 
bil okras in 
ponos mesta, 
kjer bi bila 
šola, športni dom, hiše, ce-
ste, parkirišča… Idej je bilo 
mnogo in v takem mestu bi 
zagotovo brezskrbno živeli 
otroci  in njihovi starši.  

Prihodnja delavnica za otro-
ke bo potekala v MC Sevnica 
v soboto, 25. novembra, ob 
10. uri. Najprej bodo otro-
ci spregovorili o svoji pravi-
cah: katere so, kdo jih mora 
izpolnjevati, kam se lahko 
zatečejo po pomoč v poseb-
nih primerih kršenja otroko-

vih pravic… Po pogovoru bo 
sledila še izdelava plakatov 
na temo otrokovih pravic 
(v povezavi z dnevom otro-
kovih pravic) in strip z na-
slovom Moje pravice. Vsak 
udeleženec bo imel tudi 
možnost, da naredi lutko po 
svoji podobi. Pridružite se 
ekipi ustvarjalnih!

                                        
 Smilja Radi

Buče - velike in majhne, rumene in zelene, so 
dobivale oči, usta…na otroške obraze pa se 
je narisal nasmeh.

Otroški svet in domišljija sta se izrazila 
na delavnici To sem jaz predvsem z novo 
podobo Sevnice.

Uspehi mladih filmarjev
KRŠKO - Luksuz produkcija, video sekcija Društva zaveznikov 
mehkega pristanka Krško, že šesto leto izvaja različna usposab-
ljanja za mlade, ki jih zanima film in video. Njihovi filmi se uspeš-
no prikazujejo po različnih festivalih doma in v tujini.
Kratki film Čevapčiči je bil med drugim prikazan na festivalu do-
kumentarnega filma DokMA v Mariboru, na Festivalu GO film fest 
2006 v Novi Gorici pa je osvojil prvo mesto v kategoriji dokumen-
tarnega filma. Zelo dobro sta se odrezala tudi dokumentarna fil-
ma Eurokmet in Občinski svetnik - tri leta kasneje, ki sta prejela 
nagrado za tretje oziroma četrto mesto.
Vsi trije filmi so nastali na poletni delavnici dokumentarnega fil-
ma Media without borders z mentorsko pomočjo režiserja Želi-
mirja Žilnika. Čevapčiči so portret Vesela, ki vsako poletje skupaj 
z ženo vodi kiosk s čevapčiči nad krško tržnico. Eurokmet prika-
zuje življenje mladega fanta, ki se je odločil, da bo ostal na kme-
tiji, kjer ima zelo ambiciozne načrte. V Občinskem svetniku spo-
znamo, kaj se je spremenilo v naselju Kerinov grm in kakšni so 
vtisi prebivalcev ob izteku prvega mandata romskih svetnikov.
Luksuz produkcija že nekaj let sodeluje tudi z video krožkom OŠ 
Leskovec pri Krškem, ki ga vodi Dženi Rostohar. Letošnjega sre-
čanja najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije v Izoli se 
je udeležilo devetnajst učenk in učencev, pet njihovih filmov pa 
je prejelo najvišjo oceno in priznanje. 
Animirani film Avtobus je na festivalu Izolanima 2006 osvojil 1. 
nagrado v slovenski sekciji, kategorija A - osnovnošolski ustvarjal-
ci (do 16. leta). Mlade avtorice Katja Bevc, Urška Marinčič, Tea 
Volčanjk in Manca Marinčič so za nagrado prejele izlet s katama-
ranom v Benetke.
Konec oktobra so bili gosti Festivala Solo para cortos v Barcelo-
ni, sredi novembra pa so predstavniki DZMP povabljeni v Cinémas 
du Palais Créteil v južnem predmestju Pariza. Na mednarodnem 
srečanju organizacij, ki se ukvarjajo z medijsko in filmsko vzgojo 
mladih, bodo predstavili metode dela društva z mladimi filmarji 
in nekaj primerov njihovih izdelkov.

Slovo od tolarja
BLANCA - Zadnji teden pred jesenskimi počitnicami smo na OŠ 
Blanca posvetili pripravam na menjavo denarne valute, ki se 
nam obeta v začetku naslednjega koledarskega leta. Obiska-
li sta nas predstavnici LB poslovalnice Sevnica gospe Bernarda 
in Ljudmila ter nas seznanili z vsemi dejavnostmi, ki potekajo 
na bankah in v plačilnem prometu v tem prehodnem času. Tako 
smo se poučili, do kdaj bomo lahko plačevali s tolarji, kako so 
že in bodo dvojno označene cene na prodajnih mestih, kako 
bodo po novem poslovali bankomati... Ogledali smo si vzorčne 
bankovce in kovance naše nove valute, ki bo zaradi svoje oblike 
in podobe z zemljevidom nove razširjene Evrope v evropskem 
prostoru nekaj posebnega. Ker bodo tolarske bankovce banke 
zamenjevale še neomejeno dolgo, kovance pa bo moč zamenja-
ti samo še deset let, smo začeli z akcijo zbiranja kovancev. Vsak 
dan nas obišče maskota Toli s svojim “šparovcem”. Denar, ki ga 
bomo zbrali na tak način, bomo namenili za prireditve v vese-
lem decembru. Sodelovali pa bomo tudi na literarnem in likov-
nem natečaju, ki so ga razpisali Urad vlade RS za informiranje, 
Ministrstvo za šolstvo in šport in Banka Slovenije, kjer se bomo 
v besedi in sliki poslovili od našega tolarja.

Nina Grabenšek-Kadilnik

Parlament mladih reke Krke
V petek, 6. oktobra, so se štirje dijaki (Hodulak Ivor in Šterk Ma-
tej iz strokovne gimnazije Krško, Majcen Matija iz zdravstvene 
šole NM in Valerij Maj iz biotehniške gimnazije NM) z mentorico 
Majo Divjak Malavašič odpravili v Moldavijo na 7. srečanje mla-
dih Evrope za vode, ki je trajalo od 7. do 11. oktobra. Sodelovali 
so v različnih delavnicah. Ekipa je predstavljala Slovenijo, ki se 
je parlamenta mladih prvič udeležila. Predstavniki so bili v Mol-
daviji uspešni, saj so se vrnili domov s podpredsednikom parla-
menta, to je postal Valerij Maj, ki so ga izvolili udeleženci par-
lamenta. Sodelovali so parlamenti mladih iz 8 evropskih držav 
(Moldavija, Rusija, Francija, Ukrajina, Romunija, Grčija, Belgija 
in Slovenija – Parlament mladih reke Krke). Na delavnicah so se 
udeleženci seznanili z različnimi problemi pitne vode, s kateri-
mi se srečujejo v Moldaviji, še posebej pa so proučili probleme z 
vodo v majhni moldavski vasi Vorniceni, ki ima 5000 prebivalcev. 
Skupno so prišli do predlogov in zaključkov, ki so jih predstavili 
tudi v moldavskem parlamentu. Seveda pa rezultati ne bodo mo-
goči brez pomoči mednarodne skupnosti. Na koncu pa bi se radi 
zahvalili sponzorjem, brez katerih ne bi bilo možno izpeljati tega 
projekta: Krka d.d., Kostak Krško d.d. in Hidroinženiring. 

Matej Šterk
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Popravek
V prejšnji številki Posav-
skega obzornika nam jo je 
na športni strani kar dva-
krat zagodel „uredniški“ 
škrat. V novici z naslovom 
Umekova druga, Povše ig-
ral z „Zecom“ je napačno 
zapisan priimek mlade-
ga krškega tenisača, ki se 
piše Povhe in ne Povše.  V 
novici z naslovom Bron za 
Kožarjevo in Galičevo pa 
je napačno zapisano ime 
brežiške karateistke Ga-
ličeve, ki ji ni ime Kat-
ja, temveč Nastja. Obema 
športnikoma in bralcem 
se opravičujemo za nelju-
bi napaki.

Praznični šahovski turnir
KRMELJ - Ob prazniku KS Krmelj so domači šahisti pripravili 
tradicionalni dvoboj v hitropoteznem šahu na desetih deskah 
z ekipo Trebnjega. Vsak igralec je igral z vsakim iz nasprotne 
ekipe. V desetih kolih so štirikrat zmagali Krmeljčani, trikrat 
Trebanjci, trikrat pa je bil rezultat neodločen. Skupna zmaga 
je tako pripadla ekipi Krmelja z rezultatom 55:45. Pri domači-
nih so največ točk dosegli: Zvonko Mesojedec 10, Bojan Bla-
žič 9, Bojan Smerdel 7, Branko Keber 6 in Janez Blas 5,5.
Poleg tega so šahisti Krmelja odigrali redni oktobrski hitro-
potezni mesečni turnir za pr-
venstvo Krmelja. Nastopi-
lo je 15 šahistov, zmagal pa 
je Zvonko Mesojedec z 12,5 
točkami. Za njim so se zvrsti-
li Andrej Brcar z 12, Bojan 
Smerdel z 11,5 in Arif Begu-
lić z 11 točkami. Tudi skupno 
po desetih turnirjih vodi Me-
sojedec pred Brcarjem in Bo-
janom Blažičem. D.M.

Golob in Založnikova v finalu
KRŠKO - Teniški klub Krško je pretekli konec tedna organiziral 
odprto teniško prvenstvo za člane. Štiridnevni turnir, na ka-
terem je v moški konkurenci tekmovalo 45 tenisačev, v žen-
ski pa devet tenisačic, se je končal v ponedeljek popoldne. V 
moškem finalu sta se pomerila Senovčan Krištof Golob in To-

mislav Ternar iz TK Branik Maribor. Golob je sicer gladko dobil 
prvi niz,  vendar je bil tekmec iz Maribora premočan v nasled-
njih dveh nizih. Kljub temu je bil Golob zadovoljen z dose-
ženim, saj je v prvem krogu ugnal tudi prvega nosilca Aljaža 
Bedeneta, v finalu pa mu je zmanjkalo moči. Še pred tem sta 
se v ženskem finalu pomerili članica domačega TK Krško Živa 
Založnik, sicer prva nosilka turnirja, ter tretja nosilka Romi-
na Jarc, članica TK Olimpija Ljubljana. Ljubljančanka je bila 
tokrat boljša in osvojila turnir. V polfinalu pa je izpadla prav 
tako članica domačega kluba Mirela Šušterič, tako kot Zalo-
žnikova varovanka Krištofa Goloba. Organizatorji so za naj-
boljše na turnirju poleg pokalov pripravili tudi zanimive prak-
tične nagrade. Februarja pa bo v Krškem potekalo še odprto 
prvenstvo za dekleta do 16 let.

Krške šahistke državne prvakinje

Šahistke Triglava iz Krškega so postale ekipne državne prva-
kinje, saj so v državni ženski ligi osvojile kar 23,5 točk od 27 
možnih. Pri tem uspehu so sodelovale Anna Muzychuk, Kar-
men Mar, Mirela Ahmatović, Svetlana Prudnikova in Nataša 
Bučar. Za krško ekipo so se zvrstile ekipe ŽŠK LANcom Mari-
bor, LŠK Metalka trgovina Ljubljana in ŠD Krka Novo mesto. 
To je zagotovo največji uspeh v zgodovini ženskega ekipnega 
šaha v posavski regiji. S tem so se naše krške šahistke uvrsti-
le v pokal evropskih prvakinj za naslednjo leto.

Danijeli državni naslov

Danijela Grilc iz Karate kluba 
Triglav je v nedeljo, 12. 11., 
na Vrhniki osvojila naslov dr-
žavne prvakinje v športnih 
borbah članic nad 60 kg. Na-
stopila je tudi v absolutni ka-
tegoriji, kjer se je prebila do 
polfinala in se morala zadovo-
ljiti s 3. mestom. Marija Jeler 
se tekmovanja ni udeležila za-
radi gripe, Jasmina Grilc pa 
zaradi rehabilitacije po ope-
raciji zlomljenega nosu. Čla-
ni Karate kluba Triglav so na 
uradnih državnih prvenstvih 
Karate zveze Slovenije v letu 
2006 osvojili 16 medalj.

Stopar dvakrat zlat 

Na državnem karate prvenstvu na Vrhniki so nastopili tudi člani 
Karate klub Hypo Sevnica. Marko Stopar, Denis Orač in Rok Črepin-
šek so postali ekipni članski državni prvaki v katah, Stopar državni 
prvak v borbah do 75 kg, kjer je bil Črepinšek bronast. Poleg tega 
so sevniški karateisti osvojili še tri nehvaležna 5. mesta. V repa-
sažnih dvobojih so za las zgrešili bronasto medaljo Rok Kuzem in 
Uroš Šinkovec v bojih do 65 kg ter Marja Zidarič v bojih nad 60 kg. 
Hypo Sevnica je bil drugi najuspešnejši klub prvenstva.

Srebro za Marušo, Nika za las ob kolajno
Telovadke Gimnastičnega društva RAIN Krško so se v soboto, 
11. 11., v Mariboru udeležile prvenstvene tekme Gimnastične 
zveze Slovenije v A in A1 programu. Najbolje se je odrezala 
Maruša Metelko, ki je  v kategoriji deklic A1 programa osvo-
jila 2. mesto. Za las ob kolajno je bila v kategoriji članic A1 
programa Nika Močivnik, ki je zasedla 4. mesto. V isti katego-
riji je bila Urška Štus 7. Ana Vodeb je bila v kategoriji kade-
tinj A1 programa 5., Lara Žibert pa v najmlajši kategoriji ci-
cibank A programa 15. 

Asja najboljša med mladinkami

Pokalne tekme v ženski športni gimanstiki v Mariboru so se 
udeležile tudi tri telovadke iz Telovadnega društva Sokol Bre-
žice: Asja Omerzu, Katja Pirš in Kaja Galič. V kategoriji mla-
dink je ponovno slavila Asja Omerzu, ki je trenutno v odlič-
ni formi na vseh štirih orodjih in tekmuje brez napak. Katja 
Pirš je osvojila četrto mesto. Med številčnejšimi članicami je 
Kaja Galič svojila šesto mesto. Posebej se je tokrat izkaza-
la na bradlji in dobila najvišjo oceno med brežiškimi Sokol-
kami 9,1. 
 

Lukčeva para tekmovala v Zagrebu

Dva para Plesnega kluba Lukec sta se v soboto, 11. 11., ude-
ležila mednarodnega plesnega tekmovanja v standardnih in 
latinsko ameriških plesih Zagreb Open. V konkurenci plesnih 
parov iz osmih držav sta Luka Vodlan in Maja Omovšek v ka-
tegoriji starejših mladincev osvojila 15. mesto v LA plesih, v 
kategoriji članov pa sta bila 18. Tomi Kostevc in Eva Radej sta 
med mladinci C  osvojila 2. mesto v ST in LA plesih, v odprtem 
programu pa sta bila 8. v LA plesih.

Krčani popustili in padli na 5. mesto 

Nogometaši NK Krško so po nekaj slabših igrah v zadnjem ob-
dobju padli na peto mesto drugoligaške lestvice. Zadnjo zma-
go so zabeležili 15. oktobra, ko so na gostovanju premaga-
li Tinex Šenčur z 1:0 (strelec Brdik). Od takrat dalje so doma 
izgubili z vodilno Bonifiko (0:4), z gostovanja pri Muri 05 pri-
nesli točko (1:1, Barkovič), doma remizirali z zadnjeuvršče-
nim Aluminijem (1:1, Pilipovič) in izgubili v gosteh pri Trigla-
vu (1:2, Pilipovič). Jesenski del prvenstva je končan, liga pa 
se nadaljuje 11. marca 2007.

Z leve: Svetlana Prudnikova,  Mirela Ahmatović, Anna 
Muzychuk, Karmen Mar in Nataša Bučar  

8. Hypo pokal v Sevnici
Karate klub Hypo iz Sevnice organizira v soboto, 18. 11., 
8. mednarodni karate turnir HYPO POKAL 2006. Turnir bo 
potekal v športni dvorani v Sevnici, tekmovalci in tekmo-
valke pa se bodo pomerili v katah posamezno in ekipno 
ter v športnih borbah. Organizator pričakuje udeležen-
ce iz Hrvaške, Srbije in Črne Gore, Bosne in Hercegovine, 
Italije, Avstrije, Nemčije, Belgije, Češke in Slovenije. Tur-
nir je tradicionalne narave, letos pa bo še posebej sveča-
no, saj sevniški karate slavi visok jubilej – 30 let. Sevni-
ški organizatorji vabijo vse ljubitelje borilnih veščin, da si 
ogledajo mednarodno športno prireditev saj so poskrbeli 
za prost vstop. Tekmovanje za mlajše tekmovalce se pri-
čne ob 10. uri dopoldan, od 16. ure dalje pa bodo pote-
kale kvalifikacije za mladince in člane v katah in borbah. 
Članski finalni obračuni so predvideni ob 18.30.

Ime (naziv organizacije) _____________________________________________________

Priimek _____________________________________________________

Naslov _____________________________________________________

Št. pošte in kraj _________  ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe) ________________________

Spodaj podpisani naročam brezplačni izvod Posavskega obzornika za (obkrožite):
a) 6 mesecev (stroški pošiljanja 1.560,00 SIT, 6,50€)
b) 1 leto (stroški pošiljanja 3.120,00 SIT, 13,03€)
c) 1 leto tujina (stroški pošiljanja 6.000,00 SIT, 25,04 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v roku 15 dneh po pre-
jemu računa.
Podpis naročnika:

Naročilnico pošljite na naslov uredništva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 8270 Krško 
ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-pošti: obzornik@volja.net.

NAROČILNICA

Naročite izvod 
POSAVSKEGA OBZORNIKA

 tudi v svoje podjetje, društvo, klub ali ga 
podarite svojim rojakom in prijateljem!

Posavski obzornik pride s poštno distribucijo v vsak dom v občinah Brežice, Krško in Sevni-
ca. Če pa bi želeli, da prejemate največji posavski časopis vsak drugi četrtek na svoje de-
lovno mesto ali bi želeli, da ga preberejo tudi sodelavci, ki živijo izven Posavja, izpolnite 
spodnjo naročilnico in nam jo pošljite po faxu ali pošti. Prepričani smo, da bi bili časopisa 
veseli tudi člani društev, klubov ali pa vaši prijatelji po Sloveniji in še posebno rojaki in so-
rodniki v tujini. Ker je časopis brezplačen, boste plačali samo stroške pošiljanja. Pokličite 
nas za dodatne informacije!

Po enem letu spet pri nas – strastna druščina izjemnih glas-
benikov s strastno zmesjo melodij južnih vetrov 

THE FOOL COOL JAZZ ORCHESTRA 
Dirigent: Izidor Leitinger 

Suita Quasi Balkanika 
                               

KULTURNI DOM KRŠKO, nedelja, 19.11., ob 17. uri

Predprodaja vstopnic od 13.11. do 17.11., med 10. in 12. 
uro in med 15. in 17. uro. TEL. 07 488 0 194

(predprodaja 1.800,00 sit / 7,51 € - 
prodaja: 2.200,00 sit / 9,18 €) 
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SVETOVNI HIT, ŠTEVILČNA 
KRIŽANKA SUDOKU, SEDAJ TUDI V 
POSAVSKEM OBZORNIKU!

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

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

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

Sudoku številka 2:

Rešitev bo objavljena v 21. številki Posavskega obzornika.
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Nosečnost in orientalski ples
Orientalski ples izvira iz starodavnih ritualov plodnosti egipčan-
skih tempeljskih svečenic, ki so spodbujali življenje in rast. Čas-
tili so fertilnost in materinstvo. Originalno so ga plesale ženske za 
žensko med poročnim obredom in medtem, ko je ženska rojeva-
la. Plesale so ga tudi mlada dekleta, ki so svoja telesa pripravlja-
la za nosečnost.

Gibi tega plesa so povezani z življenjem ženske. Krepijo trebuš-
ne in mišice medeničnega dna kar pomeni, da imamo med poro-
dom več moči in kontrole pri fazi potiskanja. Hkrati nam pomaga 
po porodu, saj so mišice prožne in lahko veliko lažje in hitreje ob-
novimo njihovo prvotno stanje.

S prihodom na kraljevske dvore je postal ples izrazito erotično 
obarvan in takega si večina predstavlja še danes. Ta aspekt žen-
skosti v obliki haremske plesalke aktivira seksualnost osvobojeno 
zadržkov in običajnih družbenih predsodkov.

V primerjavi z zahodnimi plesi je orientalski ples bolj meditativen 
in mističen. Prebuja našo pravo naravo in nas povezuje z neskonč-
no in vsem dostopno univerzalno modrostjo. Valovanje in tresenje 
trebušnega predela, ki je središče življenjske energije, omogo-
ča globljo povezavo s centrom telesa. Lažje se začutimo in ne-
nazadnje zelo pomembno, aktiviramo notranje organe. Trebušni 
ples je proces, ko se naučimo z ljubeznijo sprejemati sebe in svo-
jo ženskost.

Dokazano je, da imajo ženske, ki redno vadijo orientalski ples 
manj stresov in težav, ki običajno spremljajo nosečnost. Porod je 
lažji, krajši in manj kompliciran. Vadba dobro vpliva na mater in 
otroka. Otroci mater, ki so plesale orientalski ples bolje prenaša-
jo porod.
Vadba orientalskega plesa je zelo kreativen proces, saj se med va-
jami, ki krepijo naše telo in ga pripravljajo na porod učimo čudo-
vitih, močnih in mehkih okroglih gibov. Zibanje, kroženje, gibanje 
v obliki osmice in tresenje medenice krepijo medenično dno, ste-
genske in mišice zadnjice. Močan medenični del razbremeni zgor-
nji del telesa, omogoča pretok energije in odpravi marsikatere na-
petosti v predelu vratu in glave. Valovanje s trebuhom in podobni 
gibi pomagajo trebušnim mišicam, ki jih čaka med porodom veli-
ko dela. Ta ples nas uči pravilnega dihanja med gibanjem, kar nam 
pomaga pri soočenju z bolečino. Orientalski ples zagotavlja pra-
vilno držo in razbremenitev križnega dela hrbtenice. Gibi s prsnim 
košem okrepijo zgornji del hrbta, prsne mišice in sprostijo napeto-
sti in težave, ki jih nosimo na ramenskem obroču. Lepe pozicije in 
valovanje z rokami vplivajo na mišice rok, ki bodo najlepše darilo 
vašemu novorojenčku. Te ga bodo hranile, negovale in nosile. Po-
menijo topel objem in varno zavetje pri dobrodošlici na ta svet.

Orientalski ples je torej izjemno čuten, ženstven ples. Od plesal-
ke je odvisno, s kakšno energijo ga bo izvajala. Lahko je erotičen, 
lahko je božanski. Vsekakor nam pomaga, da končno začnemo z 
ljubeznijo sprejemati svoje telo in svoje bistvo. Ob plesu smo po-
vezani z energijo zemlje in z energijo vesolja. Je delo na sebi z 
mnogimi pozitivnimi segmenti na vseh nivojih.

Prvi del vadbe je namenjen ogrevanju. Le to ni telovadba, ampak 
je vadba posameznih gibov po sklopih, ki je že del orientalskega 
plesa. Pogosto začnemo tudi z močnimi ritmi bobnov, ko najprej s 
spontanimi gibi otresemo vsa negativna čustva, ki so se nabrala v 
nas. Nato sledi vadba, ki postopoma prehaja v koreografijo.

Učili se bomo več slogov: arabski, egipčanski Ballady slog, perzij-
ski, turški, romski, ples s tančico… 
Vsaka od nas ponotranji svoj slog, ki ji je najbližji. Vedno pou-
darjam, da ni tako pomembno, da je naše gibanje tehnično brez-
hibno. Ples je ustvarjalen. Zame je bolj pomembno, da začutimo 
glasbo in sebe, svoje bistvo, božansko v sebi. Ko se prepustimo, 
začnemo izžarevati, kar daje celotnemu procesu čarobnost…

Navadno se sčasoma ustvari med udeleženkami prijetna intimna 
atmosfera, kjer je prisotna pozitivna naravnanost in veselje. Ob 
koncu vadbo zaključimo s plesom ali s kratkim feedbackom v kro-
gu v smislu počutja ali pa z masažo ob meditativni indijski glasbi 
in dišečimi palčkami.
Prisrčno vabljeni na igriv, meditativen in ženstven ples!  
NEGUJTE BOGINJO V SEBI!

Amina Pillich, dipl. soc. del.

Uspešen začetek otroških uric v Karizmi
KRŠKO -  V Karizmi, edinem lounge baru v Posavju, so priče-
li s t.i. “otroškimi uricami”. Na prvem srečanju so v Kariz-
mi skupaj z Jakcem “pekli” torto, se posladkali s čokoladica-
mi, okrepčali s sokom in na koncu poigrali z baloni. Odslej bo 
tako vsak torek! Poleg tega v Karizmi vsak mesec organizira-
jo potopisno predavanje »S Karizmo okoli sveta«, mesečno pa 
se je dogodkom v Karizmi pridružila tudi »Sproščena nedelja 
v Karizmi«, kjer sodelujejo glasbeniki v večinoma instrumen-
talni  zasedbi, s sproščenimi ritmi za začetek novega tedna. 

Otroške urice v Karizmi

Fotonatečaj na temo vinogradništva
VELIKI TRN - Društvo vinogradnikov Veliki Trn  razpisuje foto 
natečaj, na katerem imajo pravico sodelovanja tako profesi-
onalni kot amaterski fotografi, ljubitelji dobre fotografije in 
drugi. Tema natečaja je »Vinogradništvo v naših krajih«. Vsak 
avtor lahko priloži do štiri barvne ali črno bele fotografije ve-
likosti 18 x 13 ali večje. Fotografije morajo biti opremljene z 
imenom in priimkom, naslovom avtorja, naslovom fotografi-
je ter krajem – lokacijo nastanka. Prispele fotografije bo oce-
njevala komisija v sestavi: Alenka Černelič Krošelj, Janko 
Božič, Lojze Kerin, Vinko Tomažin in Majda Pirc. Najbolj-
še fotografije bodo nagrajene in objavljene v letnem biltenu 
društva. Razglasitev rezultatov natečaja in podelitev nagrad 
bo na občnem zboru društva konec marca 2007. Fotografije 
pošljite na naslov: Kerin Lojze, »Fotografski natečaj«, Stra-
ža pri Krškem 2, 8270 Krško, najkasneje do srede, 20.1.2007. 
Dodatne informacije: Lojze Kerin, tel.:  031 306 053. 

Konji, dvovprege in želja po 
druženju
POSAVJE – Pred pol leta so se zbrali ljubitelji konj 
in temu je botrovala ustanovitev Posavskega ko-
njerejskega društva, ki ima sedež sicer v Krškem, 
člani pa so vanj združeni iz celotnega posavskega 
področja.

Na občnem zboru so si za letošnje leto zastavili nekaj ciljev, 
v društvo vpisali 62 članov in za predsednika izvolili Anto-
na Simoniška. Že v mesecu aprilu so se s praporom udeleži-

li žegnanja svojih konj, ki je potekalo na velikonočni ponede-
ljek na Stankovem. Še isti mesec je bilo žegnanje konj tudi 
na Slinovcah in v Cerkljah ob Krki. Sprejeli so tudi avstrijske 
rejce konj in jih popeljali na ogled kleti Istenič, Čateških to-
plic, Cvelbarjevih haflingerjev in Packovih posavskih konj ter 
se zadržali na sprejemu pri krškem županu Francu Bogovi-
ču. V maju se je 17 konjskih vpreg v Kapelah udeležilo po-
vorke na obletnicah porok, ob krškem občinskem prazniku pa 
so na Hipodromu Brege pripravili tekmovanje dvovpreg. Zma-
gal je njihov član iz Kostanjevice na Krki Franc Laknar. Ju-
lija so se pobratili s Konjerejskim društvom Krim v občini Ig 
in na martinovo soboto, 11. novembra, so jim krimski konje-
rejci obisk tudi vrnili. Domačini in gostje, zbralo se jih je 60, 
so si v jutranjih urah ogledali šentjernejsko sejmišče, nato 
so se odpeljali na Jelše na kmetijo Pacek ter v leskovško vin-
sko klet. Tam jih je obiskal tudi krški župan Bogovič. Pozno v 
noč pa so se zadržali na družabnem srečanju v Gastromiksu 
na Resi, kjer se je porodil že tudi kakšen načrt za prihodnost, 
med drugim bi si posavski konjerejci želeli povezati z Aktivom 
kmečkih žena.  M. Kalčič M. 

Družabno srečanje krimskih in posavskih konjerejcev

Kulturni dom Krško vljudno vabi:
petek, 17.11., ob 19.30

Mestno gledališče Ljubljana
Robert Harlin: 
Jeklene magnolije, komična melodrama

Režija: Janusz Kica; 
Zasedba: Bernarda Oman, Tanja Dimitrievska, 
Maja Boh, Jana Zupančič, Jožica Avbelj, Ljer-
ka Belak 

Predstava traja dve uri in petnajst minut 
in ima en odmor.
Za modri abonma in izven.

Cena vstopnice za izven: 2.700 SIT / 11,27 €
Predprodaja: od 13.11. dalje, med 10. do 12. 
in med 15. do 17. uro.

SEVNICA: vsak torek v Športnem domu Sevnica od 17.00 do 
18.30 (začetni tečaj) in od 20.00 do 21.30 (nadaljevalni tečaj). 
BREŽICE: vsak četrtek v Vrtcu Mavrica od 17.15 do 18.45. 
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA  

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 ...).

PISMA BRALCEV

KRONIKA, PISMA

Naš boj ni končan

Gospod Alojz Slavko Kunej je 
pod tem naslovom 3. novem-
bra 2006 v Posavskem zborniku 
med pismi bralcev komentiral 
dejavnost Društva izgnancev 
Slovenije 1941-1945. V zve-
zi z njegovim pisanjem želim 
pojasniti nekatere njegove tr-
ditve.

Prepričana sem, da so člani DIS 
poleg skrbi za ohranjanje zgo-
dovinskih dejstev o izgon in be-
gunstvu, pričakovali tudi pra-
vice, ki gredo žrtvam vojnega 
nasilja. Zato je društvo vložilo 
velike napore, da so bili spre-
jeti slovenski zakoni, ki zago-
tavljajo status in pravice. Prav 
tako je DIS-u uspelo, da so slo-
venski izgnanci lahko vloži-
li zahtevke za odškodnino za 
prisilno delo po nemškem in av-
strijskem zakonu. V ta namen 
smo poslali na več kot 10.000 
domov slovenskih izgnancev 
obrazce na 8 straneh z navo-
dili, kako izpolniti te obrazce. 
Organizirali smo tudi seminarje 
za predsednike KO DIS in aktivi-
ste društva, ki so pomagali vla-
gateljem.

Tudi glede možnosti vlaganja 
odškodnin za gmotno škodo je 
bila v Vestniku DIS št. 37  janu-
arja 2001  objavljena celotna 
brošura, ki jo je izdala Medna-
rodna organizacija za migracije 
v Ženevi. Z IOM smo 28. febru-
arja 2001 podpisali sporazum o 
sodelovanju pri uveljavljanju 
odškodnin za prisilno delo.

Glede uveljavljanja gmotne 
škode pa smo tudi v Vestni-
ku DIS objavili sporočilo pisar-
ne IOM v Ljubljani, da se ob-
razci za vlaganje zahtevkov za 
gmotno škodo dobijo pri njih in 
da jih lahko naročijo po telefo-
nu. Sklicali smo tudi seminar za 
vse predsednike KO DIS, na ka-
terem so bili tudi predstavniki 
IOM, tako da so vsi zainteresi-
rani lahko dobili informacije in 
pomoč tudi pri svojih Krajevnih 
organizacijah DIS.

Formularji za vlaganje odškod-
nin za gmotno škodo in navodi-
la so bila v nemškem jeziku, 
zato smo jih v nekaj izvodih 
prevedli, da so KO DIS lažje 
pomagale pri vlaganju zahtev-

kov. Zahtevek za gmotno vojno 
škodo so lahko prijavili tisti, ki 
jim je bilo odvzeto premoženje 
s strani nemških podjetij in so 
imeli o tem dokaze. Za pomoč 
vlagateljem smo izdelali elabo-
rat s podatki, katera podjetja 
so zaplenjala premoženje iz-
gnancem in so vsi zainteresira-
ni te podatke tudi lahko dobili 
pri Krajevnih organizacijah DIS, 
dokazila pa na zemljiških knji-
gah in v arhivih. 

Informiranost članstva DIS je 
bila popolna in pravočasna in 
ni krivda vodstva DIS, če čla-
ni niso prebrali informacij, ki 
so bile na voljo. Lahko pa so 
se obračali v pisarno IOM.  Tudi 
Vi g. Kunej bi jim lahko poma-
gali.

Končno je treba še pojasni-
ti, da kljub vedenju o možno-
stih za uveljavljanje te škode, 
nekateri zahtevka niso vložili, 
ker je bilo treba obrazec pri-
dobiti v pisarni IOM v Ljublja-
ni, ga izpolniti v nemškem je-
ziku, zbirati dokazno gradivo in 
ker niso verjeli, da bodo vloge 
ugodno rešili.

Ne vem, zakaj  g. Kunej kar na-
prej pisarite, da bomo v hle-
ve prenesli eksponate iz gradu 
Rajhenburg. Stališče Društva 
izgnancev Slovenije 1941-1945 
je, da bo Muzej slovenskih iz-
gnancev ostal v gradu, saj se 
društvo prizadeva, da bi ga še 
razširili z vsebino o izgonu ko-
roških Slovencev in drugih ev-
ropskih narodov, ki so bili žrt-
ve nacizma in fašizma. Pri tem 
imamo podporo tudi Občine Kr-
ško in Muzeja za novejšo zgo-
dovino.

Del hlevov pa DIS obna-
vlja kot spominski objekt, 
kjer je bilo največje zbir-
no taborišče za izgon Slo-
vencev leta 1941. Po-
membno je, da pri obnovi 
hlevov sodelujejo Ministr-
stvo za kulturo RS in ne-
katere slovenske občine. 
Pri tem ne gre za delitev 
izgnancev, saj se tudi tisti 
izgnanci, ki jim hlevi niso 
bili prva postaja na trnovi 
poti v izgon zavedajo, da 
je to zbirno taborišče po-
trebno ohraniti.

Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS

Posavski obzornik št. 22, 3.11.2006

V Posavskem obzorniku št. 22 z 
dne 3.11.2006 je bil pod naslo-
vom Naš boj ni končan, objav-
ljen članek Alojza Slavka Ku-
neja. Ko sem prebral njegove 
pisarije, sem bil nemalo začu-
den in ogorčen hkrati.

Res je kar piše g. Kunej, da 
se je naše društvo ustanovi-
lo za ohranjanje zgodovinske-
ga spomina o nasilju okupator-
jev, vendar je bila jeseni 1992 
na pobudo sedanje predsedni-
ce DIS ustanovljena Komisija 
za socialno – zdravstvena vpra-
šanja in odškodnine pri Dru-
štvu izgnancev Slovenije 1941 
– 1945.
Članstvo DIS je poleg ohranja-
nja zgodovinskih dejstev upra-
vičeno pričakovalo, da bo ure-
jen tudi status, da smo žrtve 
vojnega nasilja in pravice, ki 
iz tega izhajajo. Ker sem bil od 
samega začetka član te komi-
sije lahko trdim, da smo prav 
v tej komisiji napravili največ 
naporov, da so se oblikovali 
argumenti in strokovna gradi-
va za postopno zakonsko ure-
janje pravic in odškodnin ne 
le izgnancev in beguncev, am-
pak tudi drugim žrtvam vojne-
ga nasilja.

Glede uveljavljanja gmotne ško-
de po nemškem zakonu, pa je ci-
nično ugotavljati, da so samo eni 
dobili odškodnino, saj ste vi, g. 
Kunej, dobro prebrali nemški za-
kon in namesto, da bi pomaga-
li izgnancem vlagati zahtevke, 
ste celo v časopisih pisarili, da 
ta zakon ne zadeva slovenskih iz-
gnancev. Vsi, ki so imeli dokaze, 
da so premoženje leta 1941 za-
plenila nemška podjetja, so lah-
ko vlagali zahtevke. O vsem tem 
je bilo veliko napisanega v Vest-
niku DIS 1941-1945.

Sedanje vodstvo DIS je v zadnjih 
desetih letih storilo velike napo-
re tudi za zbiranje spominov in 
pričevanj, razstav o izgonu Slo-
vencev, razvilo je 35 društve-
nih praporov, nekaj spominskih 
plošč, množičnih prireditev in 
redno izhaja Vestnik na 16 stra-
neh v več kot 10.000 izvodih. 
Pomembno je tudi, da ohranja 
del grajskih hlevov, kjer je bilo 
leta 1941 največje zbirno tabo-
rišče za izgon Slovencev. G. Ku-
nej, zelo grdo je od Vas, da pisa-
rite, da se bo Muzej slovenskih 
izgnancev preselil iz gradu v ob-
novljene hleve in celo napadate 
župane, ki sodelujejo, da se hle-
vi kot spominski objekt ohranijo 
in, da se niso že v celoti podrli.

Janez Blas, Sevnica

Naš boj ni končan
Posavski obzornik št. 22, 3.11.2006

Frančiška še vedno pogrešana
V nedeljo, 5.11., sta se zakonca Zakšek, 54-letni mož in 52-letna 
Frančiška, po neuradnih podatkih doma iz Presladola, odpravila 
na nedeljski izlet, iz katerega pa se nista vrnila. V bordo rdečem 
vozilu Seat Ibiza sta bila nazadnje opažena ob 15.30 uri navede-
nega dne na cestninski postaji Tepanje, od koder sta z vožnjo na-
daljevala proti Krškemu. V dopoldanskih urah naslednjega dne, 
6.11., je bil moški najden mrtev v bližini lovskega doma na Bo-
horju, medtem ko se je za Frančiško izgubila vsaka sled. Pogreša-
na je srednje postave, visoka 168 cm, kratkih, rahlo kodravih sve-
tlih in že nekoliko osivelih las, ima svetlo modre oči, svetle obrvi 
in nosi uhana z belima perlicama. Na dan izginotja je bila oble-
čena v jakno bež barve z napisom CRAIG na levem prsnem delu, 
v bež podlogo iz flisa, v modre kavbojke, ki imajo ob žepih naši-
te bleščice in v bel pulover z eno ali dvema valovitima modrima 
črtama. Oblačila so konfekcijskih številk 40 ali 42, obuvala pa 42. 
Policija naproša vse, ki so v nedeljo morebiti opazili opisani ose-
bi, njun osebni avtomobil ali imajo kakršnokoli informacijo, ki bi 
pomagala odkriti pogrešano, da to sporočijo na telefonsko števil-
ko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Po avtocesti v nasprotno smer

V sredo, 8. 11., so okoli 18.30 ure na OKC PU Krško prejel več 
klicev voznikov, da po avtocesti iz smeri Obrežja proti Čatežu 
vozi voznik v nasprotni smeri. Policijska patrulja je voznika po-
skušala sicer zaustaviti, a se voznik ni zmenil za opozorilne zna-
ke, zaradi česar so v drugem poskusu voznika blokirali z vozili 
tako, da ta ni mogel več nadaljevati vožnje. Kakor so ugotovili, 
je možak, 59-letni voznik iz okolice Brežic, vozil močno okajen, 
saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal kar 1.52 miligrama al-
kohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu zaradi več prekr-
škov izdali plačilne naloge v skupni vrednosti 330.000 SIT in 14 
kazenskih točk, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so poda-
li še obdolžilni predlog, po katerem mu grozi kazen vsaj 120.000 
SIT in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

S pištolo do mobilnikov in gotovine, v 
Sevnici izginila “plazma”
 
V ponedeljek, 6.11., je v Brežicah, na Trgu izgnancev, v več-
ernih urah neznani storilec vstopil v prodajalno GSM, kjer si 
je najprej v vitrini ogledoval mobilne aparate, zatem pa pro-
dajalca povprašal po mobilnikih znamke Nokia. Potem ko je 
prodajalec iz priročnega skladišča prinesel dva telefona ome-
njene znamke, je neznanec uperil vanj pištolo, mu odvzel te-
lefona ter zahteval še denar. Prodajalec mu je izročil okoli 
600.000 SIT, zatem pa je neznanec, visok 185 cm, star oko-
li 45 let, kratko pristriženih las in hrvaško govoreči, pobegnil 
iz prodajalne. Lastnik je s kaznivim dejanjem oškodovan za 
okoli 750.000 SIT. V večji vrednosti, in sicer v višini pol mili-
jona tolarjev, pa je oškodovan tudi lastnik gostinskega lokala 
v Sevnici, v katerega je v nočnih urah 5.novembra vlomil ne-
znani storilec in iz njega odnesel TV sprejemnik – plazmo. 

Hrvat s paralizatorjem nad domačina 

V četrtek, 9.11., so policisti PP 
Krško zaradi utemeljenega suma 
storitve kaznivega dejanja veli-
ke tatvine pridržali 35-letnega 
državljana Hrvaške, za katere-
ga je preiskovalni sodnik Okrož-
nega sodišča v Krškem odredil 
pripor. Osumljeni je tega dne 
okoli 14. ure s pomočjo priroč-
nih sredstev splezal na streho 
in od tam na balkon stanovanj-
ske hiše v Brestanici, odkoder 
je skušal vstopiti v objekt. Pri 
tem so ga opazili domači, za-
radi česar se je osumljeni za-
čel spuščati nazaj proti tlem, 
kjer pa ga je pričakal sin lastni-
ka hiše, da bi ga zaustavil. Med 
njima je prišlo do prerivanja, 
osumljeni pa je uporabil, ka-
kor domnevajo, električni pa-
ralizator, s katerim je onespo-
sobil sina lastnika hiše in ga pri 
tem lažje poškodoval, zatem 
pa zbežal s kraja z vozilom, ki 
ga čakalo v bližini. O dogodku 
in z opisom storilca so bile ne-
mudoma obveščene policijske 
patrulje in enote v Posavju, 
kakor tudi sosednje PU, osum-
ljenega pa so na podlagi opisa 
prijeli na mejnem prehodu Slo-
venska vas okoli 21. ure istega 
dne. Kljub temu, da se je v na-
vedenem dogodku vse skupaj 
dokaj srečno izteklo, pa na PU 

Krško priporočajo občanom, naj 
se ti v tovrstnih primerih vzdr-
žijo pretirano pogumnih dejanj, 
saj poudarjajo, da ima življenje 
večjo vrednost kot premoženje 
in da se naj občani brez tega, 
da izpostavljajo svoja življenja, 
obrnejo takoj na policijo! 
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POSAVSKI OBZORNIK 
izdaja
Zavod Neviodunum 
v Krškem 

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

Odgovorni urednik
Silvester Mavsar 

Izvršni urednik 
Peter Pavlovič 

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

Posavski obzornik izhaja 
od 15. 12. 1997 za podro-
čje občin Krško, Brežice in 
Sevnica. Rok za rezervaci-
jo oglasnega prostora v na-
slednji številki je 22. 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, 
30. novembra 2006.

OBVESTILA

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

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 zaposlovanja, 
ne objavljamo. Zakon o preprečeva-
nju dela in zaposlovanja na črno (Ur. 
list RS, št.: 36/2000) v 2. odstavku 6. 
člena določa, da je naročnik ogla-
sa dolžan ob naročilu oglasa navesti 
podatke o njegovi identiteti. Zaradi 
tehnike pošiljanja oglasov ne more-
mo izpolniti pogojev zgoraj omenje-
nega zakona in zato oglasov, ki po-
nujajo delo oz. zaposlovanje, ne 
objavljamo brezplačno, pač pa jih 
morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 
Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časopi-
sa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg. M. Gubca 3, 8270 Krško

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

Kupim zidanico ali hram v 
okolici Krškega, z ali brez vi-
nograda, na sončni in mirni 
lokaciji. Tel.: 041 644 663

Kupim garsonjero ali eno-
sobno stanovanje v Sevnici, 
Brestanici ali na Senovem. 
Tel.: 07 49 56 999

Kupim zemljišče za obdelo-
vanje vrta ali njivo, v Breži-
cah ali bližnji okolici. Tel.: 
051 377 734

Kupim stanovanje v Kršem 
ali okolici, v velikosti od 50 
do 65 m2. Plačilo v gotovini, 
takoj. Tel.: 041 873 851

Prodam hišo, Velike Malence 
67 d – Vitovec, 110 m2, K+-
P+M, 2200 m2, voda, elektri-
ka, telefon, centralno ogreva-
nje, asfalt. Tel.: 041 657 552

Prodam temno modro bir-

KAM V POSAVJU?
Prireditve med 16. in 29. novembrom

Četrtek, 16. 11.  
- ob 18.00, otvoritev likovne razstave “Delavnice 2006” - likovna 

družina KD Franc Bogovič Dobova, bar Rosca (ob Sparu) Brežice
- ob 19.00, brezplačno predavanje Zorana Zavorja in Vlaste Pšenič- 

nik: Praktična uporaba biorgonomije in reikija v vsakdanjem življe-
nju, Čebeln´ak Krško

Petek, 17.11.
- ob 18.00, kino Bivak: Rekvijem za sanje, Bivak Senovo
- ob 18.00, rokometna tekma med ekipama RK Sevnica in RK Krka 

Novo mesto, Športna dvorana Sevnica
- ob 19.00, predstavitev gverilskega internetnega baleta Ballettikka 

Internettikka spletnega umetnika Igorja Štromajerja, Multimedij-
ski center Posavja Krško

- ob 19.00, Kurcšlus metal festival: Broken arrow, Sentimental, Cha-
osstar, Inmate in Crossbreed, Mladinski center Brežice

- ob 19.00, večerni pogovor na deželi z znanimi Slovenci, na Preski
- ob 19.30, komična melodrama Jeklene magnolije, za modri abon-

ma in izven, Kulturni dom Krško
- ob 21.00, koncert skupine Link, Mladinski center Sevnica

Sobota, 18.11. 
- od 10.00 dalje, dan odprtih vrat: ustvarjalne delavnice za otroke – 

izdelovanje gledališke scene in kostumov, gledališka delavnica in 
gledališka predstava, nastala po gledališki delavnici, Bivak Senovo

- od 10.00 dalje, 8. mednarodni karate turnir Hypo pokal 2006, 
športna dvorana Sevnica

- od 11.00 dalje, dan odprtih vrat v vinskih goricah Dol, Gradnje, 
Mladje in Vinjar, svečani začetek prireditve pri zidanici Janeza Pet-
retiča v Vinjarju

- ob 18.00, odbojkarska tekma med ekipama OD Kostak-Elmont in 
Triglav Kranj, telovadnica OŠ Brestanica

- ob 19.00, jubilejni koncert ob 30-letnici Mešanega pevskega zbora 
Lisca Sevnica, Kulturna dvorana Sevnica

- ob 19.00, Kurcšlus metal festival: Labris, Zvier, Naberius, Sweet 
sorrow in Hope U rot, Mladinski center Brežice

- ob 19.00, žur < 18 let, Bivak Senovo
- ob 19.00, rokometna tekma med ekipama RK Atom Krško in RK Ter-

mo Škofja Loka, Dvorana SŠ Krško
- ob 21.00, hip hop koncert: Nikolovski in Sami norci, Čebeln´ak Krško

Nedelja, 19.11.
- ob 17.00, koncert The fool cool jazz orchestra: Suita Quasi Balka-

nika, Kulturni dom Krško

Ponedeljek, 20.11.
- ob 9.00 in 10.00, ura pravljic za organizirane skupine otrok iz vrt-

cev, Knjižnica Brežice

Torek, 21.11.
- ob 9.00 in 10.00, ura pravljic za organizirane skupine otrok iz vrt-
cev, Knjižnica Brežice

Sreda, 22.11.
- ob 17.00, predstavitev raziskave Mladi in droge v občini Brežice, 

Mladinski center Brežice 

Četrtek, 23.11.
- ob 8.30, pogovor o brežiških znamenitostih z varovanci VDC Krško – 

Leskovec, enota Brežice, Knjižnica Brežice
- ob 17.00, prireditev Brežice v zgodbah srednješolcev, namenjena 

mladini in odraslim, Knjižnica Brežice (dvorana Savice Zorko)

Petek, 24.11.
- ob 19.00, letni nastop Akrobatik breakers: Šov 2006, Mladinski cen-

ter Brežice

Sobota, 25.11.
- ob 19.00, premierni letni koncert Simfoničnega orkestra Glasbene 

šole Krško, Kulturni dom Krško
- ob 19.00, otvoritev fotografske razstave On the way (Na poti), Mla-

dinski center Brežice 

Nedelja, 26.11.
- ob 15.00, srečanje ljudskih pevcev Zapojmo pod Gorjanci: ŽPZ AKŽ 

Pod Gorjanci, kmečke žene iz Šentjerneja, MePZ Rožmarin z Rake, 
harmonikarji Planinski orli, folklorna skupina Duplo iz Pišec, ljud-
ske pevke iz Telč, kulturni dom v Kostanjevici na Krki

Podrobnejši program prireditev ob prazniku 
občine Sevnica objavljamo na strani 16.

mansko obleko, št. 13/156, s 
srajco in metuljčkom. Cena: 
10.000 SIT. Tel.: 040 536 706

Prodam krzneno žensko bun-
do – sibirski volk, skoraj novo, 
velikost 42. Je zelo lepa in 
bogata. Tel.: 031 617 044

Zelo ugodno prodajam mo-
ško in žensko usnjeno obutev 
ročne izdelave in otroško us-
njeno obutev, zimsko in letno. 
Marjan Retelj, Župeča vas 15, 
8263 Cerklje ob Krki, tel.: 07 
49 62 020.

Ugodno prodam del kuhinje 
(štirje elementi), stare eno 
leto. Tel.: 07 49 20 077

Prodam kotni regal za dnevno 
sobo, črn, v velikosti 3,50 x 1,40 
m, in dva raztegljiva kavča, v 
velikosti 200 cm, vzorčasta – bež 
barve. Tel.: 031 431 725

Prodam dvoredni pletilni 
stroj z motorjem in računal-
nikom, znamke Brother KH – 
970, in večjo količino volne. 
Tel.: 041 926 720

Prodam kamero Panasonic. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam jabolka, I. kvalitete, 
dostava na dom. 
Tel.: 07 45 22 093
Prodam prašiča, težka od 
180 do 200 kg, hranjena z 
domačo hrano. Možen zakol 
pri nas. Tel.: 041 581 492

Prodam več prašičev, težkih 
od 100 do 250 kg. Tel.: 07 49 
69 474

Prodam belo vino, letnik 
2005, po 150 SIT, ter vinsko 
žganje. Tel.: 040 869 157

Prodam kvalitetno vino – 
modro frankinjo. 
Tel.: 041 425 309

Zamenjam lepo ohranjeno 
zamrzovalno skrinjo LTH 220 
(76 x 62 x 90) za sekana drva 
za kurjavo (1,5 m). 
Tel.: 030 911 534

Prodam osebni avto Mazda 
323, kovinsko srebrne barve, 
garažiran in odlično ohra-
njen, prvi lastnik. Cena po 

dogovoru.
Tel.: 07 49 69 277

Prodam osebni avto Mazda 
626, kovinsko srebrne barve, 
z dodatno opremo, garaži-
ran in odlično ohranjen, prvi 
lastnik. Tel: 07 49 62 020

Stiki: V 59. letu sem zelo 
osamljen in si želim spoznati 
žensko osebo. 
Tel.: 031 424 620
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Ste prišlek(inja)… 
Prihajam z Gorenjske, iz 
majhne vasice visoko pod Ble-
gošem, tam sem odraščala 
v številni družini v skromnih 
razmerah, starši so nas nau-
čili delati, dali so nam veselje 
do knjige, učenja. Zgodaj sem 
odšla od doma v gimnazijo v 
Škofjo Loko in potem na medi-
cinsko fakulteto v Ljubljano.

Najpogostejša misel na rojst-
ni dom… 
Domov se vračam nekajkrat 
letno, na obisk. Na dom sicer 
ne mislim prav pogosto, so 
stvari, dogodki, obdobja, ki 
jih pustiš za sabo, ni prave-
ga smisla se preveč obrača-
ti nazaj in za nečim žalova-
ti, ostanejo pa lepi spomini, 
izkušnje. Sedaj  je moj dom 
tukaj v Sevnici, kjer je moja 
draga družina, mož in štirje 
otroci, in moje delo, ki ga 
imam zelo rada…

Kdo ali kaj vas je navedlo k 
študiju medicine? 
Poklic zdravnice se je že kar 
zgodaj pojavil v moji domiš-
ljiji, načrtih, že konec osnov-
ne šole; toda pot je bila še 
dolga, ne vedno enostavna, 
ker sem se preživljala sama, 
s štipendijo in delom, kolikor 
je študij to dopuščal.

Če bi imeli možnost, kaj bi 
spremenili na svojem profe-
sionalnem  področju? 
Ne bi prav dosti spreminjala. 
V začetku moje delovne kari-
ere sem razmišljala o tej in 
oni specializaciji, vendar je 
bilo tedaj zaposlovanje veli-
ko bolj zaprto, potrebno bi 
se bi bilo voziti v večje me-
sto, to pa bi bilo za družino 
prenaporno.

Dvakrat – že – ste bili imeno-
vani za »naj« zdravnico. Kaj 
vam pomeni to tako laskavo 
priznanje? 
Moram vas malo popraviti: 
trikrat sem bila med desetimi 
najbolj priljubljenimi sploš-
nimi zdravniki skupaj z mo-
jim kolegom dr. Božidarjem 
Groboljškom, tudi iz Sevnice, 
glasovanje je potekalo na re-
gionalnih radijskih postajah. 
Tega priznanja sem bila vese-
la, predvsem tudi zato, ker v 
medijih sicer najrajši pišejo 
o zdravstvu in zdravnikih ne-
gativno.

Nadaljujva pri vašem pro-
fesionalnem področju, vo-
dite klub zdravljenih alko-
holikov. Vprašanja pa se kar 
porajajo…  
Enajst let vodim KZA (klub 
zdravljenih alkoholikov) Sev-
nica, ki trenutno šteje 25 čla-
nov, srečujemo se enkrat te-
densko eno uro in pol, skupaj 
hodimo na kulturne priredit-
ve, izlete… Klub je namenjen 
tistim, ki so že izbojevali 
prvo zmago nad svojo odvis-
nostjo in so zaključili bolniš-
nično zdravljenje v enem od 
centrov za zdravljenje odvis-
nosti od alkohola v Sloveni-

Prišleki:  IVANA JELOVČAN
»V medijih sicer najrajši pišejo 
o zdravstvu in zdravnikih«

Piše:
Natja Jenko Sunčič

ji. Mogoče ste opazili, da ne 
uporabljam izraza alkoholik, 
ampak odvisni od alkohola, 
ker je odvisnost od alkoho-
la, tudi nikotina, pomirjeval 
ali drog,  bolezen, ki je kro-
nična, ki se je ne znebiš, ko 
opraviš zdravljenje, ampak 
te spremlja celo življenje in 
moraš biti stalno na preži, da 
te ponovno ne potegne vase. 

V klubu pa odvisniki najdejo 
oporo, vzpodbudo, naučijo se 
dodatnih veščin, kako iti sko-
zi življenje brez alkoholne 
omame. Seveda pride tudi do 
recidivov, ki so vedno stres za 
skupino, zame kot terapevta 
niti ne,  ker ni pričakovati 
stoodstotnih rezultatov. Me 
pa delo s skupino tudi bogati, 
stalno se je potrebno izobra-
ževati, ker se je na področju 
dela z odvisniki v zadnjih le-
tih dosti spremenilo.
 
Ste mati štirih otrok, kar po-
meni, da ste krepko presegli 
slovensko povprečje. Kako 
se   začne vaš dan, na kaj po 
jutrih najprej pomislite? 
Moja družina je najpomemb-
nejši del mojega življenja, 
takoj za njo je moj poklic, 
moje profesionalno delo. In 
kar delaš z veseljem, ni tež-
ko. Moj dan se začne ob še-
stih zjutraj, ko se z manjšim 
ali večjim hrupom po dokaj 
ustaljenem ritualu odpravi-
mo v šolo, službo, vrtec. Te-
den hitro mine in pride pet-
ek, ko vsi čakamo najstarejšo 
hčerko Ajdo, ki je že študent-
ka (tretja medicinka v druži-
ni Jelovčan –Senica, op.av.). 
Sin Lenart je gimnazijec, 
Lina obiskuje predzadnji raz-
red devetletke, mala Liza pa 
je naša  »delegatka« v  vrt-
cu.

Imate čas za medije in kate-
re imate doma? 
Doma imamo seveda televi-
zijo in je skoraj ne gledam, 
Liza bi pa najraje videla, če 
bi ves čas vrteli risanke, pa 
jih je kvalitetnih žal zelo 
malo. Sicer pa na hitro pre-
berem tudi kakšen časopis, 
bolj natančno res naše lo-
kalne posavsko-dolenjske, 
sobotno Delo s prilogo. Brez 
interneta najbrž ne bi več 
zmogli.  Rumeni tisk pa redko 
zaide v našo hišo.

Duha si polnite? 
Sicer pa imam rada dobro knji-
go, ki mora biti nujno na moji 
nočni omarici.

V katero kategorijo bi uvrstili 
kuhinjo/e/ z vsemi spremlja-
jočimi skrbmi od nabave do 
končnega izdelka, pa pri tako 
veliki družini?
Kuhanje in  nabava je svoje-

vrsten logističen izziv, ki ga 
z možem bolj ali manj uspeš-
no   premagujeva, v glavnem 
je njegova nabava, kuhanje in 
pospravljanje pa moje, mi pa 
kar uspeva tudi iz »nič« na-
rediti preprosto kosilo. Kuha-
mo vsak dan, otroke učiva, da 
pomagajo v kuhinji in tudi pri 
drugih gospodinjskih opravilih.

Vam ostane kaj časa za kakš-
no zvrst rekreacije? 
Zelo rada grem na daljši spre-
hod, na primer na enourno hi-
tro hojo, sama ali z enim od 
otrok, poleti pa gremo skupaj 
v hribe, ki so moja velika lju-
bezen in bo kdaj kasneje več 
časa zanje.

Kaj bi si privoščili, če bi za-
deli veliko denarja? 
Denarja  imamo za normalno 
življenje,  o nekih neizpolnje-
nih željah pa ne razmišljam.

Najljubši del dneva? 
Moj najljubši del dneva je, 
ko se začne mračiti, občutek 
imam, da je nekaj skrivnost-
nega v zraku, seveda, če se 
»ustavim« in si prisluhnem.

Je kaj ali kdo, ki vas navdaja 
s ponosom? 
Ah, ne vem; če že, sem naj-
prej ponosna na svojo anonim-
no, sedaj že ostarelo, globo-
ko verno mamo, ki je rodila in 
vzgojila nas osem otrok v poš-
tene in delavne ljudi, ki smo 
ji dali petindvajset vnukov in 
tudi že dva pravnuka. In pa se-
veda na svojo družino.

Menite, da je vseenosti ali 
brezbrižnosti veliko? 
Navidez mogoče res, mislim 
pa, da je v vsakem želja po 
dobrem, le da so nekateri v 
tem potrošniškem svetu iz-
gubili kompas za prave vred-
note. 

Kaj vas je v zadnjem času 
najbolj razveselilo, kaj raz-
žalostilo? 
Pred pol leta je naša najsta-
rejša Ajda postala zlata matu-
rantka, vesela sem bila zanjo, 
in seveda ponosna.

Česa ne bi nikoli storili? 
Namenoma ne bi nikoli druge-
mu storila kaj slabega.

Je v družini še kakšen prostor 
za hišnega ljubljenčka, kuž-
ka, muco? 
Imamo mucka in od njega se 
lahko učimo, kako uživati živ-
ljenje.

Sreča je? 
Sreča je v hrepenenju po bolj-
šem, lepšem.

Če bi imeli čarobno palico, 
bi… 
Ne bi imela čarobne palice.

Morda – življenjski slogan?   
Kar daješ, to se ti vrača.

Rojena je bila 27. decembra 1961 na domu v Dolenji Žetini, Poljane nad Škofjo Loko.  V Ljubljani je 
končala medicinsko fakulteto - splošna medicina. Po pripravništvu v Škofji Loki je od 1. februarja 1987 
zaposlena v Zdravstvenem domu Sevnica. Pacienti so jo trikrat »izglasovali« za najboljšo zdravnico. 
Medtem redko srečaš človeka, ki  sočloveka oblije s tolikšno svetlobo in odprtostjo - v ordinaciji ali ko 
jo sredi delavnika iščeš preko telefona ali mobilnika.   

Bogata in lepa zapuščina 
domačemu kraju
KRŠKO – V soboto, 11. novembra, je Obči-
ni Krško opus 23 oljnih slik z donatorsko po-
godbo zapustil, ki se je rodil v Leskovcu pri 
Krškem, sedaj pa živi in ustvarja v slovenski 
prestolnici.

V tišini Dvorane v parku sva 
postala pod razstavljenimi sli-
kami in Edvard Starc je spre-
govoril o svoji življenjski poti. 
Je slikar samouk, ki je zagle-
dal luč sveta leta 1933 v Le-
skovcu pri Krškem. Bil je bolj 
bolehen fant. V družini je bilo 
osem otrok, pet bratov in dve 
sestri. Prvi razred je obiskoval 
v domačem kraju, od 1941 pa 
je bil nastanjen v internatih 
po Ljubljani, kjer je 1953. leta 
tudi zaključil šolanje  Službo-
val je širom po Sloveniji.

„Po poklicu sem gradbeni teh-
nik,“ je govoril s prijetnim 
glasom. „Po šoli sem služil 
vojsko. Eno leto sem bil teh-
nični direktor brežiške komu-
nale. Bil sem šef gradbišča pri 
gradnji avtoceste skozi Kra-
kovski gozd do Čateških to-
plic. Pristal sem v Ljublja-
ni kot gradbeni nadzornik pri 
gradnji internata in srednje 
gradbene šole. Pot me je vo-
dila tudi v Celje, kjer sem po-
stal pomočnik direktorja celj-

skega cestnega podjetja,“ je 
s smehom zaključil in spet po-
brskal po spominu. „V tistem 
času sem vodil gradnjo asfal-
tiranja ceste skozi staro Kr-
ško. Ulico smo morali razko-
pati, saj še ni bila urejena 
kanalizacija, ni bil razpeljan 
vodovod.“ 

V nadaljevanju pogovora je 
povedal, da je v Celju začel 
podrobneje raziskovati vse, 
kar je bilo povezano z asfal-
tom in tako je postal eden iz-
med pionirjev razvoja asfalt-
nih mas v Sloveniji. „1969. 
leta sem  naredil inovacijski 
predlog za drugačno proiz-
vodnjo asfalta. S to inovaci-
jo se je izraba strojev za pola-
ganje asfalta zboljšala iz 29 %  
na 90 % izkoristka. Izdal sem 
tudi dve knjigi, ena je bila pri-
ročnik za asfaltna dela, druga 
pa učbenik za srednjo gradbe-
no šolo. Bil sem direktor črnu-
ške tovarne asfalta in se 1976. 
leta upokojil.“ Povedal je še, 
da se mu je življenje tedaj 
popolnoma spremenilo, saj 
so ugotovili napako na led-
vicah, zato se je moral upo-
kojiti invalidsko in po zdrav-
niških predvidevanjih naj bi 
v času do dveh let pristal na 
dializi. Kot je še povedal,  je 
s pomočjo alternativne me-
dicine zdržal brez dialize do 
leta 1992.           

„Včasih sem veliko potoval,“ 
je glasno razmišljal, „obis-
koval sem tudi najrazličnej-

še muzeje po Evropi in ved-
no sem si želel, da bi tudi sam 
slikal. Notranja želja se mi je 
po spletu naključij uresniči-
la.“ Ko se je upokojil, je po-
iskal stik z likovnimi samo-
rastniki v Ljubljani in pričel 
hoditi na različne tečaje, tudi 
na večerne tečaje na Likov-
no akademijo. Od kod ima ta-
lent, pravzaprav ne ve, pove 
pa, da je navdušen ker ima 
zelo nadarjenega vnuka. „Z 
ženo Branislavo imava dva si-
nova in štiri vnuke.« Zadnjih 
15 let slika tudi ona in sicer 
na svilo. Tako drug drugega 
spodbujava in tudi kontrolira-
va,“ se zasmeje in pove, da je 
bila žena rojena v taborišču v 
Nemčiji in izhaja iz 12-članske 
družine, v kateri je bilo osem 
sester in štirje bratje. Domo-
vanje sta našla v Ljubljani, od 
maja do oktobra pa živita v 
Strunjanu, saj mu odgovarja 
morska klima. 

Edvard Starc je na martinovo 
soboto s sabo pripeljal ženo, 

nečaka in vnukinjo Tino, ki 
so prisostvovali slovesnemu 
podpisu pogodbe. Ob tem je  
Alenka Černelič Krošelj po-
vedala, da bodo oljne slike v 
Dvorani v parku na ogled ob-
iskovalcem še teden dni, nato 
pa jih bodo obesili v občinsko 
zgradbo – na stene pisarn in 
na hodnike. Tudi podžupanja 
krške občine Ana Nuša So-
mrak se je zahvalila za čudo-
vito darilo in mu kot Leskov-
čanka izrazila spoštovanje, da 
kot človek in umetnik ni poza-
bil domačega kraja. Starc pa 
je ob tem povedal, da je že 
dolgo gojil željo, da se pred-
stavi tu, od koder so njego-
ve korenine. Krško polje mu 
je posebno ljubo in v zapušče-
nem opusu so tudi štirje mo-
tivi domačega kraja. Pravza-
prav so krajinski motivi ujeti 
iz celotne Slovenije, saj so na-
stajali, ko se je udeleževal 
različnih likovnih kolonij, ki 
jih je bilo preko trideset. So-
deloval je na ex-temporih ter 
imel 80 samostojnih razstav, 
ob njegovi 70-letnici in 25-
letnici likovnega ustvarjanja 
pa je izdal tudi monografijo 
Moj svet v barvah. Motivi, ki 
jih naslika, so ustvarjeni z mo-
dernejšim pogledom na kraji-
no. Ima 300 likovnih del, 130 
jih je podaril raznim institu-
cijam, med njimi tudi Občini 
Krško. Svojih slik ne prodaja, 
saj slika z dušo in želi tistim, 
ki sliko podari, polepšati tre-
nutke ob pogledu nanjo.

M. Kalčič M.

Slikar Starc med podpisom darilne pogodbe


